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FORMÁLI.

Laxdæla saga hefir verið prentuð áðr fimm
sinnum á vora tungu. Fyrst var hún gefin út í

KaupmJiöfn árið 1826 af nefnd Árna Magnússon-

mr. Fijlgir þeirri útgáfu latnesk þýðing eftir Þor-

leif Guðmundsson Repp. — Eftir þessari útgáfu

var sagan endrprentuð á Ákreyri 1867 með
formála eftir dr. Jón Þorkelsson siðar rektor og

nokkrum athugasemdum. Stafsetning er og breytt.

— Þriðja útgáfan kom út i Khöfn á árunum
1889—91 og vann að henni dr. K. Kálund fyrir

„Samfund til udgivelse af gammel nordisk li-

teratur". Þessi útgáfa er mjög nákvæm, með löng-

um formála og samanburði handrita neðanmáls.

Fjórða sinni er sagan prentuð i útgáfu Sigurð-

ar Kristjánssonar og kom út i Reykjavík árið

1895. Valdemar Ásmundarson bjó undir prentun.

Þessi útgáfa byggist á útgáfu dr. Kálunds.

Fimta sinni er sagan prentuð í Halle á Þýzka-
landi, árið 1896, í inu vandaða og ágæta sögu-

safni „Altnordische Saga-Bibliothek" og er hún b.

bindi þess verks. Dr. Kalund gaf söguna út. Er
tekstinn að kalla má inn sami sem i meginmúli
fyrri útgdfu dr. Kálunds, en samanburði hand-
rita slept. Aftr eru þar mjög miklar skýringar

og fróðlegar neðanmáls. Eru þær að visu meir
sniðnar handa ö&rum en íslendingum, en þó er

þeim þar fróðleikr i mörgu. Einstakar leiðrétt-

ingar og smábreytingar eru gerðar frá fyrri útg.

Þar sem útgáfa Sigurðar Kristjánssonar er upp
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seld fyrir löngu, hefir hann nú látið prenta sög-

una af nýjiu Var að því komið árið 1914, að sag-

an yrði þá prentuð, en það hefir dregizt sökum
styrjaldarinnar alt til þessa. Við þessa prentun

sögunnar er stuðst við tekstann i Halle-útgáfu di\

Kálunds. Þó er um stafsetning meir farið í sam-

ræmi við Reykjavikr-úigáfuna af tslendinga-

sögum, en grein er hér gerð stafanna æ og œ,

sem ekki var i fyrri Rvikr-útg. Laxdæla sögu.

Höfuðhandrit Laxdæla sögu, sem lagt hefir ver-

ið til grundvallar við útgáfurnar, er skinnbók sú

in mikla og merkilega i safni Árna Magnússonar,

sem nefnd er Möðruvalldbók. Er sagan

nú hvergi öll á skinni annarsstaðar, Bók þessi

er geysi-stór, 200 blöð i arkarbroti og er þó
eitthvað af henni glatað* Hún er rituð á fyrra

hlut 14. aldar. Á henni eru þessar sögur: Njáls

saga, Egils saga Skallagrímssonar, Finnboga saga,

Bandamanna saga, Kormáks saga, Viga-Glúms

saga, Droplaugarsona saga, ölkofra þáttr, Hall-

freðar saga, Laxdæla saga og Fóstbræðra saga,

en aftan af henni vantar, og engi veit, hvort

fleiri sögur hafa í bókinni verið í öndverðu* —
Árni Magnússon kveðst hafa fengið bókina eftir

Bartholin háskólakennara dauðan, en honum gaf

Björn sýslumaðr Magnússon á Munka-Þverá.
Faðir hans, Magnús lögmaðr Björnsson á Möðru-
völlum, átti bókina áðr og hefir ritað á hana
nafn sitt með „eigin hendi Anno 1628 á kross-

messu sjalfa um vorid huor ed var sá 3. Maij

Mánaðar i stóru Badstofunne á ModruvollumJ'
Hefir bókin vafalaust lengi verið i eign ættar

hans þar í Eyjafirði.



Annað höfuðhandrit sögunnar er í afskriftum

þeim, sem til eru af Vatnshyrnu, skinn-

bók mikilli, sem brann í Khöfn 1728 og á vóru

margar íslendinga sögnr. Skinnbók þessi uar rit-

uð fyrir 1400 og uar i eign þeirra Víðidalstungu-

feðga, Hákonar og Jóns, og uafalaust rituð a&

þeirra undirlagi, eins og Flateyjarbók. Hafa þeir

á aðra rita látið sögur um Noregskonunga, en á

hina (Vatnshyrnu) íslendinga sögur* Afskrift sög-

unnar eftir þessari bók er i handritasafni Bók-

mentafélagsins í Reykjauík, nr. 225, kto, rituð

af Ásgeiri Jónssyni skrifara Árna Magnússonar,

en handrit þetta fékk Jón Sigurðsson að gjöf

safninu til handa frá Hákoni kaupmanni Bjama-
syni í Bíldudal. Endann uantaði á handritið, en

suo uel uill til, að til er í sama safni, nr. 310>

4to, skylt handrit, sem talið er ættað frá Vatns-

hyrnu og þar er endinn heilL Þetta handrit er

komið safninu að gjöf frá Sigmundi Mattiassyni

Long, sem fyrrum uar í Seyðisfirði eystra, en
nú hefir tangan aldr dualizt í Vestrheimi. —
Ennfremr eru til nokkur blaðabrot af inu forna

Vatnshyrnu-handriti í Khöfn.

Þessi tuö höfuðhandrit sögunnar eru mjóg sam-
hljóða, en marguíða leiðrétta þau huort annað
og er þui mikils uert að eiga Vatnshyrnu-hand-
ritin til samanburðar uið og leiðréttingar á
Möðruuallabójc.

Til er fjöldi pappirshandrita, sem stafa frá

Möðruuallabók, i ýmsum söfnum utan lands og
innan og í eign einstakra manna, þuí að sagan

hefir lengi haft almennings hylli á íslandi. Hafa
verið gerðar af henni fjölmargar afskriftir frá
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því á 17. öld og alt fram um miðja 19. öld. En
handrit þessi hdfa nú ekki vísindagildi, þar sem

frumrit þeirra er tiU

Þenna flokk handrita sögunnar, sem nú hefir

verið talinn, nefnir dr. Kálund y-flokkinn. E*
til eru nokkur forn skinnbókabrot fjarskyldari

og nefnir hann þann flokk z-flokkinn. Eru og

til nokkur pappirshandrit frá 17. öld, sem stafa

frá skinnbókum af þessum flokki, meðan þær
vóru heillegri, en afskriftir þessar eru nokkuð
ónákvæmar. Elzta brot úr þessum flokki er skinn-

blað í safni A. M., nr. 162, D
2

. i arkarbroti og

er ritað á síðara hluta 13. aldar. Það er mjög
fornlegt að stafsetning og} elzt allra handrita, sem
nú eru til af sögunni* — Orðamunr er allmikill

á skinnbókabrotum þessa flokks og y-flokksins

og yfir höfuð fornlegri. Það er og höfuð-einkenni,

er flokkana skilr, að sagan hefir endað á 78.

kap. i z-flokknum, en Möðruvallabók og Vatns-

hyrna auka við Bolla þætti. Bendir þetta einnig

til þess, að z-flokkrinn sé frumlegri, því að
Bolla þáttr er áreiðanlega ritaðr af öðrum manni,

en höfundi sögunnar. — Mundi einsætt að gefa

söguna út eftir þessum handritaflokki, ef góð
handrit væri við að styðjast, en þar sem ein-

ungis eru til örfá blaðabrot og ónákvæm pappirs-

handrit, þá er það ókleift. En brot þessi og

pappírshandrit hafa þó komið að góðum notum
til samanburðar við hinn handritaflokkinn og
ýmsar leiðréttingar gerðar samkvæmt þeim, svo

sem sjá má af Khafnar-útgáfu dr. Kálunds.

í pappírshandritum z-flokksins er frásbgnin

um sverðstuldinn í Hjarðarholti nokkuð frábrugð-
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in þvi, sem í Mö&ruvallabók og Vatnshyrnu

stendr. Kafli þessi er svo i einu handriti (og

fleirum með nokkrum oröamun):

„óláfr mælti: „Hér skulu vit fara kyrt at

„þessu máli ok þetta ekki i hávaða hafa, svá

„(at) hér verði beinaspjöll at, þvi at fáir

„munu hafa verit i þessu illræði, en göngum
„nú ok litum eftirboðsmenn, ok ef þessi maðr
„verðr á vegi þínum eða okkrum, er sverðit

„hefir gert þjófstolit, þá munu vit finna mik-

„inn hvimt á honum, en ef nokkurir hafa

„skotizt á burt þeir er setit hafa at

„boði váru um hrið, þá gera þeir ærit Ijósa

„greiðslu um þetta mál." Siðan lita þeir feðg-

„ar yfir* liðit ok sakna þriggja manna, Þórólfs

„Ósvifrssonar ok sona Þórhöllu. Þá lét óláfr

„riða eftir þeim; þar til valdist Beinir enn
„sterki við fimta mann. Snjór var fallinn, svú

„at sá til spora. Ok þá er þeir Beinir koma inn

„at Fáskrúð, sá þeir, hvar þeir Þórólfr fóru.

„Þeir sjá þá ok eftir-reiðina. Þeir Þórólfr

„vóru þá komnir inn til Hálsaklifs (eða Hálga-

„klifs; önnur handr.,: Hagaklifs), ok sneru þá
„inn i skóginn. Þeir Beinir sóttu þá fast eft-

„ir; bar þat eitt þá við, at eigi varð fundr
„þeira, at keldótt var at riða ok skógótt; en
„þeir Þórólfr höfðu þá hleypt hestana ok taka

„þá á fæti undan. Beinir fann sverðit kon-
„ungsnaut í keldu ofan bert. Þeir sneru heim
„eftir þat« Tók Kjartan við sverðinu"

Laxdæla saga er rituð á fyrra hlut 13. aldar.

Má meðal annars ráða það af því, að ættir enda
á þeim mönnum, er uppi vóru snemma á öld-
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innu Vatnsfir&ingakyn er talið til Þorvalds

Snorrasonar i Vatnsfirði (d. 1228) og i ættartölu

Gilsbekkinga eru siðast taldir synir Hermundar
Koðránssonar, er uppi vóru um 1200, Ketill ábóti

Hermundarson lézt 1220. Ennfremr eru nafn-

greindir nokkrir menn, sem uppi vóru siðla 12.

aldar, svo sem Ari Þorgilsson inn sterki, Brandr
prestr Þórarinsson o. fl.

Höfundr sögunnar hefir verið meiri ritsnill-

ingr og skáld en sagnfræðingr. Honum tekst

einkum ágætlega að lýsd konum, þótt harðla óiík-

ar sé &ð skapferli. Er þar fyrst að nefna Guðrúnu
ósvífrsdóttur, þá Hrefnu, Þorgerði Egilsdóttur,

Þuríði óláfsdóttur, Auði, Vígdisi Hallsteinsdótt-

ur. Guðrún minnir allmjög á fornkonur Eddu-
Ijóða, einkum Brynhildi og nokkuð á Guðrúnu
Gjúkadóttur. Er eigi ólíklegt, að kvæði þessi hafi

verið i hug hófundarins og orpið blæ á lýsing

hans á Guðrúniu Hrefna líkist mest nútiðarkon-

um. — Jafnvel þótt lýsingar höfundarins á hetj-

um og höfðingjum sögunnar sé margar snjalldr,

þá standa hinar mun framar. Verðr þvi varla

neitað, að hann staðhæfir meir um ágæti manna,
en að það birtist í framkomu þeirra, og verðr

lofið um suma, svo sem óláf pá, Kjartan og Bolla

Bollason, alt-of margort og íburðarmikið. — Höf-
undrinn hefir verið víðlesinn maðr; vitnar hann
i rit Ara fróða og ennfremr í tvær nafngreindar

sögur, sögu Þorgils Höllusonar, sem löngu er

týnd og Njarðvíking* sögu, sem ætla má, að sé

þáttr Gunnars Þiðrandabana. — Að mestu hefir

hann þó sett söguna saman eftir sögnum þeim,

er lifðu um atburðina, en hann hefir sniðið frá-
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sögnina í hendi sér. Tímatalið kemr margviða

illa heim, og því verr, sem á líðr söguna.

Einknm stafa miklar tímaíals-vitlnr af því,

hverja hlntdeitd hann eignar Bolla Boltasijni i

hefnd eftir föður sinn. Nær sú frásögn engri átt.

Það er bersýnitegt af aldri Getlis Þorketssonar,

er lézt hátfsjötiigr 1073, og mörgn fteira, að

Guðrún hefir gifzt Þorkatti mjóg skömmn eftir

lát Bolla, og fráteitt, að hefndin hafi verið látin

dragast mörg ár. „Btóðnætr eru hverjum bráð-

astar i( og er i alta staði tíklegast, að bráðabugr

hafi verið undinn að drápi Heiga. Þorgils Höllu-

son hefir og verið tiikippilegr að vinna sér hylli

Guðrúnar við fijrsta tækifæri.

Augtjóst þykir, að höfundrinn hafi verið

klerktærðr maðr og gagnkunnugr i þeim héruð-

um, er sagan gerist. Þykir líktegt, að hann hafi

átt heima við Breiðafjörð sunnanverðan. Sagan
ber það með sér, að hann hefir verið friðsamr

maðr og góðgjarn. öil er frásögnin þrungin af

rikri örtagatrú.

Hannes Þorsteinsson skjatavörðr hefir drepið
á það i Skirni 1912 (bls. 3Í8—350), að Ketill
H er mundar s o n, er ábóti var að Helgafelti

1217—1220, muni vera höfundr Laxdæta sögu.

Til þess liggja fyrst þau atmenn rök, að höfundr-
inn hefir verið lærðr maðr (prestr), og átt heima
við Breiðafjörð. — „En það sem gæti bent á, að
einhver Gilsbekkingr, og þá naumast nokkur
annar en Ketill Hermundarson, sé aðalhöfundr
Laxdælu," segir H, Þ., „er, að i lok innar eigin-

legu Laxdæiasögu er ætt Gilsbekkinga rakin niðr

frá Herdisi Boltadóttur, sonardóttur Guðrúnar



ósvífrsdóttur, og það miklu rækilegar en nokk-

ursstaðar annarsstaðar, þvi að föðurætt Her-

mundar Koðránssonar og ætterni konu hans, Álf-

heiðar Runólfsdóttur, móður Ketils ábóta, er

hvergi kunnugt nema þaðan. Og eftirtektarvert

er það, að ættin nær lengst niðr til sona Her-

mundar, sem allir eru nafngreindir, og þar á

meðal einn, Styrmir, sem ekki er kunnr annars-

staðar frá og liklega hefir andast ungr. Hér hefir

þvi nákunnugr maðr um fjallað. Og hver mundi
þd líklegri til þess en einmitt Ketill ábóti Her-

mundarson? (< — / fyrrnefndri ritgerð hefir H.

Þ. leitt mjóg sterkar líkur, eða þvi sem næst

fullar sannanir, að þvi, að Ketill Hermundarson
sé höfundr Hungrvöku, Páls sögu biskups og eldri

sögu Þorláks biskups. Og þar sem Ketill hefir

verið æfðr sagnaritari áðr hann kom að Helga-

felli, þá er það mjög til styrktar þeirri ætlan,

að hann muni vera höfundr Laxdæla sögu, eink-

um ef það kemr í Ijós þá er allar þessar sögur

eru skarplega lesnar i kjölinn, að höfundr þeirra

hafi haft samskonar stít, þekking og hugarfar,

eftir því sem ráða má af meðferð efnisins,þóttlýst

sé ólíkum aldarhætti og sundrleitum söguhetjum.

II. Þ. drepr á það, að þótt fleiri ættliðir sé

raktir í þessari ættartölu en Gilsbekkingakyn, t.

d. Sighvats prests Brandssonar á Húsafelli o. fL9

þá sé ættleggr Gilsbekkinga rakinn lang-nákvæm-
ast. Það kemr og alls eigi i bága við, að Ketill

úbóti sé höfundr ættartölunnar (og sögunnar),

að rakið er til Sighvats prests, er bæði var frændi
hans og náinn granni frá æsku-árum. — Þess skal

yetið, að brot það af Laxdæla sögu, sem finst á
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tícinnl i safni A. M. 309, Uo (ritað UW), kallað

C í útgáfu dr. Kálunds og er af z-flokknum* hef-

ír margnefnda ættartölu fijllri og skilmerkilegri

*en önnur handrit sögunnar. Og þar sem skotizt

hefir yfir að leiðrétta ættartöluna i útgáfunni

samkvæmt þessu handriti, en þar er hún vafa-

laust frumlegust, þá tek eg kafla þenna upp orð-

rétt eftir C. og set gleiðritað það, sem þar grein-

ir framar eða annan vegeníhinum handritunum:

„Herdís Bolladóttir óx upp at Helgafelli ok

var hon allra kvenna vænst; hennar bað Ormr
von Hermundar Illugasonar hi ns s v ar t a;

v ar H er di s g if t r mi, f ó.r ho n til

bús með honum i Kalmanstungu;
þeira son var Koðrán er átti Guðrúnu Sig-

mundardóttur. Sonr Koðráns var Hermundr
€r átti A l f e i ð i dóttur Rúnólfs Ketilssonar

biskups; þeira synir váru Ketill, er ábóti var

at Helgafelli, ok Hreinn ok Koðrán ok Styrmir;

dóttir Orms ok H erdí s ar Bolladótt-
ur h ét Þórvör," o, s. frv. — Hér er upplýs-

ing um búferli Orms Hermundarsonar, sem ekki

er annarsstaðar getið og ber vitni um glögga

þekking á sögu ættarinnar. Ennfremr er hér

tekið berum orðum fram, að Þórvör var dóttir

Orms og Herdísar, en orðalagið: „dóttir þeira var

Þórvör" — svo sem í öðrum handritum og út-

gáfum stendr, hefir vilt suma, svo að þeir hafa
talið Þórvöru systur þeirra Hermundarsona ($br,

nafnaskrá dr* Kálunds).

* Handrit þetta, sem naer yfir 48.— 78. kap. sögunnar er gefið út í An
Icelandic Prose Reader, by G. Vigfússon and F. Y. Powell. Oxford

1879.
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Þess skal enn getið í sambandi við ættartöl-

nna, að eg hefi talið Sigmund föður Guðrúnar
konu Koðráns Ormssonar, sama mann sem Sig-

mund Þorgitsson, (Þorgeirssonar, Þórðarsonar

Freysgoða), er Kristnisaga telr annan mestan

höfðingja í Austfirðingafjórðungi 1118 og lézt það
ár i Eómsför. Eru þau rök til þess, fyrst: að

ekki er annar maðr kunnr með því nafni í

höfðingjaættum landsins á þessum tíma; , annað:

að Þ o r g il s-nafnið kemr síðar fram i ætt

Gilsbekkinga, því að svo hét einn sona Koðráns
(og Guðrúnar) og hefir verið heitinn eftir lang-

afa slnum Þorgitsi Þorgeirssyni. Flateyjarbók

(III. bts. 448) getr Þorgils þessa í Grænlandsferð

með Hermundi bróður sinum um 1130. — Þriðja:

að r m s-nafn (sem fátitt er ella) kemr fyrsf

í ætt Svínfellinga, svo að kunnugt sé, með Ormi
syni Jóns eldra Sigmundarsonar; hefir Jón að
líkindum heitið hann eftir Ormi Hermundarsyni
fóður Koðráns mágs síns. Bendir þetta á venzl

ættanna.

Bollaþ áttr er talinn ritaðr seint á 13. öld

eða um 1300 og mun uppruni hans nyrðra, helzt

í Svarfaðardal. Hann hefir engi söguleg sannindi

að geyma. Menn þeir, sem þekkjast að nafni úr
öðrum ritum og þátirinn getr um, vóru uppi
löngu fyrr en þar segir og allir komnir undir

græna torfu á þeim tíma, sem látið er, að at-

burðirnir hafi gerzt. Þáttrinn hefir aldrei fylgt

nema öðrum handritaflokki sögunnar, svo sem
fyrr var greint. Er hann að flestu leyti ómerki-

legr.

Laxdælasaga hefir verið þýdd á ýmsar tungur*
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zjmist í heilu lagi eða í köflum og ágripi. Hér skal

getið helztu þýðinganna.

Á d ö n s k u er Laxdæla fyrst þýdd af Jacob

Aall og kom út í ársfjórðungsriti þvi er „Saga" hét,

útgefið af J. St. Munch. Prentað i Kristjaniu 1820.

„Fortælling om Laxdælerne eller Beboerne af

Laxdalen^ i „Historiske Fortællinger om Islænd-

ernes Færd hjemme og ude". Ved N. M. Petersen.

Kh. 1840, — önnur útgáfa kom) út 1863 og þriðja

útgáfa 1901.

„En Kvindetype c<
. Þýðing eftir Gerhard Gran

í „Vore Fædres Liv". Bergen 1888. — önnur útg.

í Kristjaniu 1898.

Á n o r s k u: „Laxdöla elderSaga om laxdölerne.

Fraa gamalínorsk ved Stefan Frich. Kristjania

1899."

Á s æ ns ku: „Sagan om Gudrun tolkad frán

fom-islándskan af A. U, Bááth. Göteborg 1900. s(

Á e n s ku er sagan þýdd af Muriel A. C.

Press, og gefin út i Lundúnum 1899. önnur út-

gáfa s st. 1900.

önnur þýðing kom út i Lundúnum 1903 eftir

Robert Proctor. (Eintakafjöldi aðeins 250).

Á þýzku: Kjartan and Gudrun" (kap. 28.

—78) eftir Heinrich von Lcnk i „Central-Organ

fvr die Interessen des Realschulivesens." Berlih

1896. — önnur þýðing í Arthur Bonus's Islánd-

erbuch. Munchen 1907.

„Die, Geschichte von den Leuten aus dem Lax-

wasserthal" Þýðandi: Rudolf Meissner. Prentað

sem 4. bindi i safninu: Thulc. — Jena 1913.

Á l atne s k a t ung n er sagan þýdd af Þor-
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leifi Repp, sem fyrr greinir og prentuð með K-
hafnarútgáfunni 1826.

Enn hafa mörg skúld hér á landi og erlendis

§ert söguna að yrkisefni. Elzta kuæði út af sög-

unni eru „Kjartanstættir" (Kjartans-þættir) gam-
alt færeyskt kuæði, sem prentað er í „Færöiskc

kuæder", útg. af V. U. Hammershaimb. — Danska
skáldið Oehlenschlæger setti saman sjónleik:

Kjartan og Gudrun, og ið ágæta höfuðskáld Eng-

lendinga: William Morris hefir ort söguljóð, er

heita: „The Louers of GudrunS' »— Þá hefir

Brynjólfr Jónsson frá Minna-Núpi orkt söguljóð:

„Guðrún ósuífrsdóttir", sem prentuð eru i Ruik
1892. — „Rimur af Laxdæla sögu hefir orkt séra

Eiríkr Bjarnason, síðast prestr á Hualsnesi (d.

1791), 50 að tölu, og er handrit af þeim í safni

Jóns Sigurðssonar í Landsbókasafninu, nr* b6

kto. — / rímum þessum, sem séra Eiríkr hefir

orkt i elli sinni á Seltjarnarnesi, er frásögnin

lík og í þeim handritaflokki Laxdælu, sem einna

er elztr að kyni. Þar er líka sögnin um suerðstuld-

inn í Hjarðarholti samkuæm þeirri, er tilfærð er

hér að framan. <( (V. Á.)»

Tímatal það, sem hér er prentað, styðst uið

Kh.-úig, dv. Kálunds og skeikar þuí sumsstaðar

nokkuð frá tímatali Guðbrands Vigfússonar. Mörg
ártölin eru harðla óuís, þui að tímatalsuillur eru

margar og miklar í sögunni, suo sem fyrr uar á
vikið. Verðr þuí ekki staðhæft, að annað sé

fyliilega rétt árfært, en það, er sanna má með
óðrum ritum, sem tryggari eru í þeirri grein.

l7
'

sept
'

I<52 °' BENEDIKT SVEINSSON.
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Laxdœla saga.

1. Ketill flatnefr hét maðr, son Bjarnar
bunu. Hann var hersir ríkr í Noregi ok kyn-
stórr. Hann bjó i Raumsdal í Raumsdœla-
fylki; >at er milli Sunnmœrar ok Norðmœr-
ar. Ketill flatnefr átti Yngvildi, dóttur Ketils
veðrs, ágæts manns. peira börn váru fimm:
Hét einn Björn enn austrœni, annarr Helgi
bjólan. pórunn hyrna hét dóttir Ketils, er átti
Helgi enn magri, son Eyvindar austmanns
ok Raförtu dóttur Kjarvals Irakonungs.
Unnr en djúpúðga var enn dóttir Ketils, °er
átti Óláfr hvíti Ingjaldsson, Fróðasonar ens
frœkna, er Svertiingar drápu. Jórunn man-
vitsbrekka hét enn dóttir Ketils, Hon var
móðir Ketils ens fiskna, er nam land í Kirkju-
bœ, Hans son var Ásbjörn, faðir porsteins,
föður Surts, föður Sighvats lögsögumanns.

2. Á ofanverðum dögum Ketils hófst ríki
Haralds konungs ens hárfagra, svá at engi

1
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fylkiskonungr þreifst í landinu né annat stór-

menni, nema hann réði einn nafnbótum
þeira. En er Ketill fregn þetta, at Haraldr

konungr hafði honum slíkan kost ætlat sem
öðrum ríkismönnum at hafa frændr óbœtta,

en gerr þó at leigumanni sjálfr, — siðan

stefnir hann þing við frændr sína, ok hóf

svá mál sitt: „Kunnig hafa yðr verit skifti

vár Haralds konungs, ok þarf eigi þau at

inna, þvi at oss berr meiri nauðsyn til at

ráða um vandkvæði þau, er vér eigum fyrir

höndum. Sannspurðan hefi ek fjándskap

Haralds konungs til vár. Sýnist mér svá, at

vér munim eigi þaðan trausts biða; lizt mér
svá sem oss sé tveir kostir gervir, at flýja

land eða vera drepnir hverr í sínu rúmi.

Em ek ok þess fúsari, at hafa slikan dauð-

daga sem frændr mínir, en eigi vil ek yðr

leiða í svá mikil vandkvæði með einræði

mínu, þvi at mér er kunnigt skaplyndi

frænda minna ok vina, at þér vilið eigi við

oss skiljast, þótt mannraun sé í nökkur at

fylgja mér." Björn son Ketils svarar: „Skjótt

mun ek birta minn vilja. Ek vil gera at

dœmum göfugra manna ok flýja land þetta;

þykkjumst ek ekki af því vaxa, þótt ek bíða

heiman þræla Haralds konungs, ok elti þeir

oss af eignum várum, eða þiggja af þeim
dauða með öllu." At þessu var gerr góðr

rómr ok þótti drengilega talat. petta ráð

var bundit, at þeir mundu af landi fara,
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því at synir Ketils fýstu þessa mjök, en

engi mælti á móti. Björn ok Helgi vildu til

íslands fara, því at þeir þóttust þaðan mart
fýsilegt fregnt hafa; sögðu þar landkosti

góða, ok þurfti ekki fé at kaupa; kölluðu

vera hvalrétt mikinn ok laxveiðar, en fiska-

stöð öllum missarum. Ketill svarar: „1 þá
veiðistöð kem ek aldregi á gamals aldri."

Sagði Ketill þá sína ætlan, at hann var fús-

ari vestr um haf ; kvaðst þar virðast mann-
lífi gott. Váru honum þar víða lönd kunnig,

því at hann hafði þar víða herjat.

3. Eftir þetta hafði Ketill boð ágætt. J?á

gifti hann pórunni hyrnu, dóttur sína, Helga
enum magra, sem fyrr var ritat. Eftir þat

býr Ketill ferð sína ór landi vestr um haf.

Unnr dóttir hans fór með honum ok margir
aðrir frændr hans. Synir Ketils heldu þat

sama sumar til íslands ok Helgi magri
mágr þeira. Björn Ketilsson kom skipi sínu

vestr í Breiðafjörð, ok sigldi inn eftir firð-

inum ok nær enu syðra landinu, þar til er

fjörðr skarst inn i landit; en fjall hátt stóð

á nesinu fyrir innan fjörðinn. En ey lá

skamt frá landinu. Björn segir, at þeir mundu
eiga þar dvöl nökkura. Björn gekk á land

upp með nökkura menn, ok reikaði fram
með sjónum; var þar skamt í milli fjalls

ok fjöru; honum þótti þar byggilegt. par
fann Björn reknar öndvegissúlur sínar í

einni vik; þótti þeim þá á vísat um bústað-
1*
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inn. Síðan tók Björn sér þar land alt á mill-

um Stafár ok Hraunfjarðar ok bjó þar, er

síðan heitir í Bjarnarhöfn. Hann var kallaðr

Björn enn austrœui. Hans kona var Gjaf-

laug, dóttir Kjallaks ens gamla; þeira synir

váru þeir Óttarr ok Kjallakr. Hans son var

porgrímr, faðir Víga-Styrs ok Vermundar,
en dóttir Kjallaks hét.Helga. Hana átti Vest-

arr á Eyri, son pórólfs blöðruskalla, er nam
Eyri. peira son var porlákr faðir Steinþórs

á Eyri. Helgi bjólan kom skipi sínu fyrir

sunnan land, ok nam Kjalarnes alt á milli

Kollafjarðar ok Hvalfjarðar, ok bjó at Esju-

bergi til ellli. Helgi enn magri kom skipi

sínu fyrir norðan land ok nam Eyjafjörð

allan á milli Sigluness ok Reynisness ok bjó

i Kristnesi. Frá þeim Helga ok pórunni er

komit Eyfirðingakyn.

4. Ketill flatnefr kom skipi sínu við Skot-

land ok fekk góðar viðtökur af tígnum mönn-
um, því at hann var frægr maðr ok stór-

ættaðr, ok buðu honum þann ráðakost þar,

sem hann vildi hafa. Ketill staðfestist þar ok
annat frændlið hans, nema porsteinn dótt-

urson hans. Hann lagðist þegar i hernað ok
herjaði víða um Skotland ok fekk jafnan

sigr. Síðan gerði hann sætt við Skota, ok
eignaðist hálft Skotland, ok varð konungr
yfir. Hann átti puriði Eyvindardóttur, syst-

ur Helga ens magra. Skotar heldu eigi lengi

sættina, þvi at þeir sviku hann í trygð. Svá
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segir Ari porgilsson enn fróði um liflát por-

steins, at hann felii á Katanesi. Unnr djúp-

úðga var á Katanesi, er porsteinn fell, son
hennar; ok er hon frá þat, at porsteinn var
látinn, en faðir hennar andaðr, þá þóttist

hon þar enga uppreist fá mundu. Eftir

þat lætr hon gera knörr i skógi á laun; ok
er skipit var algert, þá bjó hon skipit ok hafði

auð fjár. Hon hafði brott með sér alt frænd-

lið sitt, þat er á lífi var, ok þykkjast menn
varla dœmi til finna, at einn kvenmaðr hafi

komizt í brott ór þvílíkum ófriði með jafn-

miklu fé ok föruneyti Má af þvi marka, at

hon var mikit afbragð annarra kvenna. Unnr
hafði ok með sér marga þá menn, er mikils

váru verðir ok stórættaðir. Maðr er nefndr

Kollr, er einna var mest verðr af föruneyti

Unnar; kom mest til þess ætt hans; hann
var hersir at nafni. Sá maðr var ok í ferð

með Unni, er Hörðr hét; hann var enn stór-

ættaðr ok mikils verðr. Unnr heldr skipinu

í Orkneyjar, þegar er hon var búin; þar
dvaldist hon lítla hríð. par gifti hon Gró,

dóttur porsteins rauðs; hon var móðir Greil-

aðar, er porfinnr jarl átti, son Torf-Einars

jarls, sonar Rögnvalds Mœrajarls 5
þeira

son var Hlöðvér, faðir Sigurðar jarls, föður
porfinns jarls, ok er þaðan komit kyn allra

Orkneyinga jarla. Eftir þat helt Unnr skipi

sínu til Færeyja, ok átti þar enn nökkura
dvöl; þar gifti hon aðra dóttur porsteins;
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sú hét Ólof; þaðan er komit kyn et ágæzta
í því landi, er þeir kalla Götuskeggja.

5. Nú býst Unnr i brott ór Færeyjum, ok
lýsir því fyrir skipverjum sínum, at hon
ætlar til Islands; hon hefir með sér Óláf feil-

an, son porsteins rauðs, ok systr hans, þær
er ógiftar váru. Eftir þat lætr hon í haf, ok
verðr vel reiðfara, ok kemr skipi sínu fyrir

sunnan land á Vikrarskeið. J?ar brjóta þau
skipit í spán. Menn allir heldust ok fé. Sið-

an fór hon á fund Helga bróður síns með
tuttugu menn. Ok er hon kom þar, gekk hann
á mót henni ok bauð henni til sín við tíunda

mann. Hon svarar reiðulega ok kvaðst eigi

vitat hafa, at hann væri slíkt litilmenni, ok
ferr í brott. Ætlar hon nú at sœkja heim
Björn bróður sinn í Breiðafjörð; ok er hann
spyrr til ferða hennar, þá ferr hann í mót
henni með fjölmenni, ok fagnar henni vel,

ok bauð henni til sín með öllu liði sínu, því

at hann kunni veglyndi systur sinnar. pat
líkaði henni allvel, ok þakkaði honum stór-

mensku sína. Hon var þar um vetrinn, ok
var henni veitt et stórmannligsta, því at efni

váru gnóg, en fé eigi sparat. Ok um várit

fór hon yfir Breiðafjörð ok kom at nesi

tiökkuru, ok átu þar dagverð; þat er síðan

kallat Dögurðarnes, ok gengr þar af Meðal-

fellsströnd. Síðan helt hon skipi sínu inn

cfir Hvammsfirði ok kom þar at nesi einu

ok átti þar dvöl nökkura. par tapaði Unnr
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kambi sínum; þar heitir siðan Kambsnes.
Eftir þat fór hon um alla Breiðafjarðardali,

ok nam sér lönd svá viða, sem hon vildi.

Síðan helt Unnr skipi sínu i fjarðarbotninn;

váru þar reknar á land öndvegissúlur henn-

ar. pótti henni þá auðvitat, hvar hon skyldi

bústað taka. Hon lætr bœ reisa, þar er síð-

an heitir í Hvammi, ok bygði þar. pat sama
vár, er Unnr setti bú saman i Hvammi, fekk

Koilr porgerðar, dóttur porsteins rauðs. pat

boð kostaði Unnr; lætr hon porgerði heim-

an fylgja Laxárdal allan, ok setti hann þar

bú saman fyrir sunnan Laxá. Var Kollr enn
mesti tilkvæmdarmaðr. peira son var Hös-

kuldr.

6. Eftir þat gefr Unnr fleirum mönnum
af landnámi sínu. Herði gaf hon Hörðadal
allan út tii Skrámuhlaupsár. Hann bjó á

Hörðabólstað ok var mikill merkismaðr ok
kynsæll. Hans son var Ásbjörn auðgi, er bjó

í Örnólfsdal á Ásbjarnarstöðum; hann átti

porbjörgu dóttur Miðfjarðar-Skeggja. peira

dóttir var Ingibjörg, er átti Illugi enn svarti;

þeira synir váru þeir Hermundr ok Gunn-
laugr Ormstunga; þat er kallat Gilsbekkinga-

kyn. Unnr mælti við sína menn: „Nú skulu

þér taka ömbun verka yðvarra; skortir oss

nú ok eigi föng til að gjalda yðr starf yðvart

ok góðvilja. En yðr er þat kunnigt, at ek
hefi frelsi gefit þeim manni, er Erpr heitir,

syni Melduns jarls; fór þat fjarri um svá
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stórættaöan mann, at ek vilda, at hann bæri
þrælsnafn." Síðan gaf Unnr honum Sauða-
fellslönd á millum Tunguár ok Miðár. Hans
börn váru þau Ormr ok Ásgeirr, Gunnbjörn
ok Halldís, er átti Dala-Álfr. Sökkólfi gaf hon
Sökkólfsdal ok bjó hann þar til elli.Hundi hét

lausingi hennar; hann var skozkr at ætt; hon-

um gaf hon Hundadal. Vífill hét þræll Unnar
enn fjórði; hon gaf honum Vífilsdal. Ósk hét

en fjórða dóttir porsteins rauðs; hon var

móðir porsteins surts ens spaka, er fann
sumarauka. pórhildr hét en fimta dóttir

porsteins. Hon var móðir Álfs í Dölum. Telr

mart manna kyn sitt til hans. Hans dóttir

var porgerðr, kona Ara Mássonar á Reykja-
nesi, Atla sonar, Úlfs sonar ens skjálga ok
Bjargar Eyvindardóttur, systur Heiga ens

magra; þaðan eru komnir Reyknesingar. Vig-

dís hét en sétta dóttir porsteins rauðs ok
þaðan eru komnir Höfðamenn í Eyjafirði.

7. Óláfr feilan var yngstr barna por-

steins. Hann var mikill maðr ok sterkr, friðr

sýnum ok atgervimaðr enn mesti; hann mat
Unnr um fram alla menn, ok lýsti þ\í fyrir

mönnum, at hon ætlaði Óláfi allar eignir

eftir sinn dag i Hvammi. Unnr gerðist þá
mjök ellimóð; hon kallar til sín Óláf feilan

ok mælti: „pat hefir mér komit i hug,

frændi, at þú munir staðfesta ráð þitt ok
kvænast." Óláfr tók því vel ok k^eðst henn-

ar forsjá hlíta mundu um þat mál. Unnr
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mælti: „Svá hefi ek helzt ætlat, at boð þitt

niuni vera at áliðnu sumri þessu, því at þá
er auðveldast at afla allra tilfanga, þvi at

þat er nær minni ætlan, at vinir várir muni
þá mjök fjölmenna hingat, þvi at ek ætla

þessa veizlu síðasta at búa.
u Óláfr svarar:

„petta er vel mælt; en þeirar einnar konu
ætla ek at fá, at sú ræni þik hvárki fé né ráð-

um." pat sama haust fekk Óláfr feilan Álfdís-

ar; þeira boð var í Hvammi. Unnr hafði mik-
inn fékostnað fyrir veizlunni, þvi at hon lét

víða bjóða tígnum mönnum ór öðrum sveit-

um. Hon bauð Birni bróður sínum ok Helga
bróður sínum bjólan; kómu þeir fjölmenn-

ir. par kom Dala-Kollr mágr hennar ok
Hörðr ór Hörðadal ok mart annat stórmenni.

Boðit var allfjölment, ok kom þó hvergi nær
svá mart manna, sem Unnr hafði boðit, fyr-

ir því at Eyfirðingar áttu farveg langan. Elli

sótti þá fast at Unni, svá at hon reis ekki

upp fyrir miðjan dag, en hon lagðist

snemma niðr. Engum manni leyfði hon at

sœkja ráð at sér þess á milli, er hon fór

at sofa á kveldit ok hins, er hon var klædd;
reiðulega svarar hon, ef nökkurr spurði at

mætti hennar. pann dag svaf Unnr í lengra

lagi, en þó var hon á fótum, er boðsmenn
kómu, ok gekk á móti þeim ok fagnaði

frændum sínum ok vinum með sœmd; kvað
þá ástsamlega gert hafa, er þeir höfðu sótt

þangat langan veg — „nefni ek til þess Björn
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ok Helga, ok öllum vil ek yðr þökk kunna,
er hér eruð komnir." Síðan gekk Unnr inn

í skála ok sveit mikil með henni. Ok er skál-

inn var alskipaðr fanst mönnum mikit um,
hversu veizla sú var sköruleg. pá mælti
Unnr: „Björn kveð ek at þessu, bróður minn>
ok Helga ok aðra frændr mína ok vini;

bólstað þenna með slíkum búnaði, sem nú
megu þér sjá, sel ek i hendr Óláfi frænda
mínum til eignar ok forráða." Eftir þat stóð

Unnr upp ok kvaðst ganga mundu til þeirar

skemmu, sem hon var vön at sofa i; bað, at

þat skyldi hverr hafa at skemtan, sem þá
Tæri næst skapi, en mungát skyldi skemta
alþýðunni. Svá segja menn, at Unnr hafi

verit bæði há ok þrekleg; hon gekk hart

utar eftir skálanum; fundust mönnum orð

um, at konan var enn virðuleg. Drukku menn
um kveldit, þangat til at mönnum þótti mál
at sofa. En um daginn eftir gekk Óláfr

feilan til svefnstofu Unnar frændkonu sinn-

ar; ok er hann kom í stofuna, sat Unnr upp
við hœgindin. Hon var þá önduð. Gekk Óláfr

eftir þat i skála ok sagði tíðendi þessi. pótti

mönnum mikils um vert, hversu Unnr hafði

haldit virðingu sinni til dauðadags; var nú
drukkit alt saman, brullaup Óláfs ok erfi

Unnar. Ok enn síðasta dag boðsins var Unnr
flutt til haugs þess, er henni var búinn. Hon
var lögð í skip í hauginum, ok mikit fé var

í haug lagt með henni; var eftir þat aftr
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kastaör haugrinn. Óláfr feilan tók þá við

búi í Hvammi ok allri fjárvarðveizlu at ráði

þeira frænda sinna, er hann höfðu heimsótt.

En er veizluna þrýtr gefr Óláfr stórmann-
legar gjafir þeim mönnum, er þar váru mest
virðir, áðr á brott fóru. Óláfr gerðist ríkr

maðr ok höfðingi mikill; hann bjó i

Hvammi til elli. Börn þeira Óláfs ok Álf-

dísar váru pórðr gellir, er átti Hróðnýju
dóttur Miðfjarðar-Skeggja — þeira synir

váru þeir Eyjólfr grái, pórarinn fylsenni,

porkell kuggi; — dóttir Óláfs feilans var
póra, er átti porsteinn þorskabítr, son pór-

ólfs mostrarskeggs, þeira synir váru Börkr
enn digri ok porgrímr faðir Snorra goða.
— Helga hét önnur dóttir Óláfs, hana átti

Gunnarr Hlifarson; þeira dóttir var Jófríðr,

er átti póroddr son Tungu-Odds, en
síðan porsteinn Egilsson; pórunn hét enn
dóttir hans; hana átti Hersteinn, son por-
kels Blund-Ketilssonar. — pórdís hét en
þriðja dóttir Óláfs; hana átti pórarinn Raga-
bróðir lögsögumaðr. — I þann tíma, er

Óláfr bjó í Hvammi, tekr Dala-Kollr mágr
hans sótt ok andaðist. Höskuldr son Kolls

var á ungum aldri, er faðir hans andaðist;

hann var fyrr fullkominn at hyggju en vetra-

tölu. Höskuldr var vænn maðr ok gervilegr.

Hann tók við föðurleifð sinni ok búi; er sá

bœr við hann kendr, er Kollr hafði búit á;

hann var kallaðr síðan á Höskuldsstöðum.
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Brátí varð Höskuldr vinsæll í búi sínu, því

at margar stoöar runnu undir, bæði frændr
ok vinir, er Kollr faðir hans hafði sér aflat.

En porgerðr porsteinsdóttir, móðir Hös-
kulds, var þá enn ung kona ok en vænsta,

Hon nam eigi yndi á Islandi eftir dauða
Kolls; lýsir hon þvi fyrir Höskuldi syni sin-

um, at hon vill fara utan með fjárhlut þann,

sem hon hlaut. Höskuldr kvaðst þat mikit

þykkja, ef þau skulu skilja, en kvaðst þó
eigi mundu þetta gera at móti henni, heldr

en annat. Síðan kaupir Höskuldr skip hálft

til handa móður sinni, er uppi stóð í Dög-
urðarnesi. Réðst porgerðr þar til skips með
miklum fjárhlut. En eftir þat siglir por-

gerðr á haf ok verðr skip þat vel reiðfara

ok kemr við Noreg. porgerðr átti í Noregi

mikit ætterni ok marga göfga frændr; þeir

fögnuðu henni vel ok buðu henni alla kosti,

þá sem hon vildi með þeim þiggja. Hon
porgerðr tók því vel ok segir, at þat er henn-

ar ætlan, at staðfestast þar í landi. porgerðr

var eigi lengi ekkja áðr maðr varð til að

biðja hennar. Sá er nefndr Herjólfr; hann
var lendr maðr at virðingu, auðigr ok mik-
ilsvirðr. Herjólfr var mikill maðr ok sterkr;

ekki var hann fríðr sýnum ok þó enn sköru-

ligsti í yfirbragði; allra manna var hann
bezt vígr. Ok er at þessum málum var setit,

átti porgerðr svör at veita, er hon var ekkja;

ok með frænda sinna ráði veikst hon eigi
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undan þessum ráöahag ok giftist J>orgerðr

Herjólfi, ok ferr heim til bús með honum;
takast með þeim góðar ástir. Sýnir porgerðr

þat brátt af sér, at hon er enn mesti skör-

ungr; þykkir ok ráðahagr Herjólfs nú miklu
betri en áðr ok virðulegri, er hann hefir

fengið slikrar konu, sem porgerðr var.

8. pau Herjólfr ok porgerðr höfðu eigi

lengi ásamt verit áðr þeim varð sonar auðit.

Sá sveinn var vatni ausinn ok nafn gefit, ok
var kallaðr Hrútr. Hann var snemmindis
mikill ok sterkr, er hann óx upp; var hann
ok hverjum manni betr í vexti, hár ok herði-

breiðr, miðmjór ok limaðr vel með hönd-
um ok fótum. Hrútr var allra manna friðastr

sýnum, eftir því, sem verit höfðu þeir por-

steinn móðurfaðir hans eða Ketill flatnefr;

enn mesti var hann atgervimaðr fyrir allra

hluta sakir. Herjólfr tók sótt ok andaðist;

þat þótti mönnum mikill skaði. Eftir þat

fýstist porgerðr til Islands, ok vildi vitja

Höskulds sonar síns, því at hon unni hon-
um um alla menn fram, en Hrútr var eftir

með frændum sínum, vel settr. porgerðr
bjó ferð sína til Islands ok sœkir heim Hös-
kuld son sinn i Laxárdal. Hann tók sœmilega
við móður sinni; átti hon auð fjár ok var
með Höskuldi til dauðadags. Fám vetrum
síðar tók porgerðr banasótt ok andaðist, ok
var hon i haug sett, en Höskuldr tók fé alt,

en Hrúír bróðir hans átti hálfí,
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9. I þenna tíma réð Noregi Hákon Aðal-

steinsfóstri. Höskuldr var hirðmaðr hans;

hann var jafnan sinn vetr hvárt með Hákoni
konungi eða at búi sinu; var hann nafnfrægr

maðr bæði í Noregi ok á íslandi. Björn hét

maðr; hann bjó i Bjarnarfirði ok nam þar
land; við hann er kendr fjörðrinn. Sá fjörðr

skerst í land norðr frá Steingrimsfirði, ok
gengr þar fram háls í milli. Björn var

stórættaðr maðr, ok auðigr at fé. Ljúfa hét

kona hans; þeira dóttir var Jórunn; hon var
væn kona ok ofláti mikill; hon var ok skör-

ungr mikill i vitsmunum. Sá þótti þá kostr

beztr á öllum Vestfjörðum. Af þessi konu
hefir Höskuldr frétt, ok þat með, at Björn
var beztr bóndi á öilum Ströndum. Höskuldr
reið heiman með tíunda mann, ok sœkir
heim Björn bónda í Bjarnarfjörð. Höskuldr
fekk þar góðar viðtökur, því at Björn kunni

góð skil á honum. Síðan vekr Höskuldr bón-

orð, en Björn svarar þvi vel, ok kvaðst þat

hyggja, at dóttir hans mundi eigi vera betr

gift, en veik þó til hennar ráða. En er þetta

mál var við Jórunni rœtt, þá svarar hon á

þessa leið: „pann einn spurdaga höfum vér

til þín, Höskuldr, at vér viljum þessu vel

svara, því at vér hyggjum, at fyrir þeiri konu
sé vel sét, er þér er gift, en þó mun faðir

minn mestu af ráða, þvi at ek mun þvi

samþykkjast hér um, sem hann vill." En
hvárt sem at þessum málum var setit lengr
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eða skemr, þá varð þat af ráðit, at Jórunn
var föstnuð Höskuldi með miklu fé; skyldi

brullaup þat vera á Höskuldsstöðum. Ríðr

Höskuldr nú i brott við svá búit ok heim
til 'bús síns, ok er nú heima, til þess er boð
þetta skyldi vera; sœkir Björn norðan til

boðsins með fríðu föruneyti. Höskuldr hefir

ok marga fyrir boðsmenn, bæði vini sina

ok frændr, ok er veizla þessi en sköruligsta;

en er veizluna þraut, þá ferr hverr heim til

sinna heimkynna með góðri vináttu ok
sœmilegum gjöfum. Jórunn Bjarnardóttir

sitr eftir á Höskuldsstöðum, ok tekr við bús-

umsýslu með Höskuldi; var þat brátt auð-

sætt á hennar högum, at hon mundi vera vitr

ok vel at sér ok margs vel kunnandi, ok
heldr skapstór jafnan; vel var um samfarar
þeira Höskulds ok ekki mart hversdagslega.

Höskuldr gerist nú höfðingi mikill. Hknn
var ríkr ok kappsamr, ok skortir eigi fé;

þótti hann í engan stað minni fyrir sér en
Kollr faðir hans. Höskuldr ok Jórunn höfðu
eigi lengi ásamt verit áðr þeim varð barna
auðit. Son þeira var nefndr porleikr; hann
var elztr barna þeira; annarr hét Bárðr.

Dóttir þeira hét Hallgerðr, er síðan var köll-

uð langbrók; önnur dóttir þeira hét puríðr.

Öll váru börn þeira efnileg. porleikr var
mikill maðr ok sterkr ok enn sýniligsti, fá-

látr ok óþýðr; þótti mönnum sá svipr á um
hans skaplyndi, sem hann mundi verða engi
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jafnaðarmaðr. Höskuldr sagði þat jafnan,

at hann mundi mjök líkjast i ætt þeira

Strandamanna. Bárðr Höskuldsson var ok
skörulegr maðr sýnum ok vel viti borinn ok
sterkr; þat bragð hafði hann á sér, sem hann
mundi líkari verða föðurfrændum sínum.
Bárðr var hœgr maðr í uppvextisinumokvin-
sæll maðr. Höskuldr unni honum mest allra

barna sinna. Stóð nú ráðahagr Höskulds
með miklum blóma ok virðingu. J?enna tíma
gifti Höskuldr Gró, systur sína, Véleifi

gamla. peira son var Hólmgöngu-Bersi.
10. Hrappr hét maðr, er bjó í Laxárdal

fyrir norðan ána, gegnt Höskuldsstöðum. Sá
bœr hét síðan á Hrappsstöðum; þar er nú
auðn. Hrappr var Sumarliða son ok kallaðr

Víga-Hrappr; hann var skozkr at föðurætt,

en móðurkyn hans var alt i Suðreyjum, ok
þar var hann fœðingi; mikill maðr var hann
ok sterkr; ekki vildi hann láta sinn hlut, þó
at manna munr væri nökkurr, ok fyrir

þat er hann var ódæll, sem ritat var, en
vildi ekki bœta þat, er hann misgerði, þá
flýði hann vestan um haf ok keypti sér þá
jörð, er hann bjó á; kona hans hét Vígdis

ok var Hallsteins dóttir; son þeira hét Sum-
arliði. Bróðir hennar hét porsteinn surtr, er

þá bjó i pórsnesi, sem fyrr var ritat; var þar

Sumarliði at fóstri, ok var enn efniligsti

maðr. porsteinn hafði verit kvángaðr; kona
hans var þá önduð. Dœtr átti hann tvær;
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hét önnur Guðríðr, en önnur Ósk. porkell

trefill átti Guðríði, er bjó í Svignaskarði;

hann var höfðingi mikill ok vitringr; hann
var Rauða-Bjarnarson. En Ósk dóttir por-

steins var gefin breiðfirzkum manni; sá hét

pórarinn. Hann var hraustr maðr ok vin-

sæll, ok var með porsteini mági sínum, þvi

at porsteinn var þá hniginn ok þurfti um-
sýslu þeira mjök. Hrappr var flestum mönn-
um ekki skapfeldr, var hann ágangssamr
við nábúa sína; veik hann á þat stundum
fyrir þeim, at þeim mundi þungbýlt verða

í nánd honum, ef þeir heldi nökkurn annan
fyrir betra mann en hann. En bœndr allir

tóku eitt ráð, at þeir fóru til Höskulds, ok
sögðu honum sín vandræði, Höskuldr bað
sér segja, ef Hrappr gerir þeim nökkut mein,
— „því at hvárki skal hann ræna mik
mönnum né fé."

11. pórðr goddi hét maðr, er bjó í Lax-
árdal fyrir norðan á. Sá bœr heitir síðan

á Goddastöðum. Hann var auðmaðr mikill.

Engi átti hann börn. Keypt hafði hann jörð

þá, er hann bjó á. Hann var nábúi Hrapps,
ok fekk oft þungt af honum. Höskuldr sá

um með honum, svá at hann helt bústað
sinum. Vígdís hét kona hans. ok var Ingjalds

dóttir, Óláfs sonar feilans. Bróðurdóttir var
hon J?órðar gellis, en systurdóttir pórólfs

rauðnefs frá Sauðafelli. pórólfr var hetja

inikil ok átti góða kosti. Frændr hans gengu
2
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þangat jafnan til trausts. Vígdís var meir
gefin til fjár en brautargengis. pórðr átti

þræl þann, er út kom með honum; sá hét

Ásgautr. Hann var mikill maðr ok gervi-

legr, en þótt hann væri þræll kallaðr, þá
máttu fáir taka hann til jafnaðarmanns við

sik, þótt frjálsir héti, ok vel kunni hann at

þjóna sínum yfirmanni. FJeiri átti J?órðr

þræla, þó at þessi sé einn nefndr. porbjörn
hét maðr; hann bjó í Laxárdal et næsta
pórði upp frá bœ hans ok var kallaðr

skrjúpr; auðigr var hann at fé; mest var

þat í gulli ok silfri; mikill maðr var hann
vexti ok rammr at afli; engi var hann
veifiskati við alþýðu manns. — Höskuldi

Dala-Kollssyni þótti þat áv^nt um rausn

sína, at honum þótti bœr sinn húsaðr verr

en hann vildi. Siðan kaupir hann skip at

hjaltneskum manni. pat skip stóð uppi í

Blönduósi. pat skip býr hann, ok lýsir því,

at hann ætlar utan, en Jórunn varðveitir bú
ok börn þeira. Nú láta þeir í haf, ok gefr

þeim vel ok tóku Noreg heldr sunnarlega,

kómu við Hörðaland, þar sem kaupstaðrinn

í Björgvin er síðan. Hann setr upp skip sitt,

ok átti þar mikinn frænda afla, þótt eigi sé

hér nefndir. pá sat Hákon konungr í Vík-

inni. Höskuldr fór ekki á fund Hákonar
konungs, því at frændr hans tóku þar við

honum báðum höndum. Var kyrt allan þann
vetr.
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12. pat varð til tíðenda um sumarit önd-

vert, at konungr fór í stefnuleiðangr austr í

Brenneyja/r, ok gerði frið fyrir liand sitt,

eftir því sem lög stóðu til, et þriðja hvert

sumar. Sá fundr skyldi vera lagðr höfðingja

í milli at setja þeim málum, er konungar
áttu um at dœma. pat þótti skemtanarför

at sœkja þann fund, því at þangat kómn
menn nær af öllum löndum, þeim er vér

höfum tíðendi af. Höskuldr setti fram skip

sitt; vildi hann ok sœkja fund þenna, því at

hann hafði eigi fundit konung á þeim vetri.

pangat var ok kaupstefnu at sœkja. Fundr
þessi var allfjölmennr; þar var skemt-

an mikil, drykkjur ok leikar ok alls kyns
gleði. Ekki varð þar til stórtíðenda; marga
hitti Höskuldr þar frændr sína, þá sem í

Danmörku váru. Ok einn dag, er Höskuldr
gekk at skemta sér með nökkura menn, sá

hann tjald eitt skrautlegt fjarri öðrum búð-
um. Höskuldr gekk þangat ok i tjaldit, ok
sat þar maðr fyrir í guðvefjarklæðum, ok
hafði gerzkan hatt á höfði, Höskuldr spurði

þann mann at nafni. Hann nefndist Gilli,

— „en þá kannast margir við, ef heyra kenn-
ingarnafn mitt; ek em kallaðr Gilli enn
gerzki." Höskuldr kvaðst oft hafa heyrt hans
getit; kallaði hann þeira manna auðgastan,

sem verit höfðu i kaupmannalögum. pá
mælti Höskuldr: „pú munt hafa þá hluti at

selja oss, er vér viljum kaupa," Gilli spyrr,
2*
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hvat þeir vilja kaupa, förunautar. Höskuldr
segir, at hann vill kaupa ambátt nökkura,
— „ef þú hefir at selja." Gilli svarar: „f>ar

þykkist þér leita mér meinfanga um þetta s

er þér falið þá hluti, er þér ætlið mik eigi

til hafa, en þat er þó eigi ráðit, hvárt svá

berr til." Höskuldr sá, at um þvera búðina
var fortjald. J?á lyfti Gilli tjaldinu, ok sá

Höskuldr, at tólf konur sátu fyrir innan

íjaldit. pá mælti Gilli, at Höskuldr skyldi

þangat ganga ok líta á, ef hann vildi nökkura
kaupa af þessum konum. Höskuldr gerir

svá. J?ær sátu allar saman um þvera búð-

ina. Höskuldr hyggr at vandlega at konum
þessum; hann sá, at kona sat út við tjald-

skörina; sú var illa klædd. Höskuldi leizt

konan fríð sýnum, ef nökkut mátti á sjá.

pá mælti Höskuldr: „Hversu dýr skal sjá

kona, ef ek vil kaupa?" Gilli svarar: „J?ú
skalt reiða fyrir hana þrjár merkr silfrs."

„Svá virði ek," slegir Höskuldr, „sem þú
munir þessa ambátt gera heldr dýrlagða,

því at þetta er þriggja verð." J?á svarar Gilli:

„Rétt segir þú þat, at ek met hana dýrra

en aðrar; kjós nú einhverja af þessum ellifu

ok gjalt þar fyrir mörk silfrs, en þessi sé

eftir í minni eign." Höskuldr segir: „Vita

mun ek fyrst, hversu mikit silfr er í sjóð

þeim, er ek hefi á belti mér," — biðr Gilla

taka vágina, en hann leitar at sjóðnum. pá
mælti Gilli: „petta mál skal fara óvélt af
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minni hendi, því at á er ljóðr mikill um
ráð konunnar; vil ek, at þú vitir þat, Hös-
kuldr, áðr vit sláim kaupi þessu." Höskuldr
spyrr, hvat þat væri. Gilli svarar: „Kona
þessi er ómála; hefi ek marga vega leitat

mála við hana, ok hefi ek aldri fengit orð

af henni; er þat at vísu mín ætlan, at þessi

kona kunni eigi at mæla." J?á segir Hös-
kuldr: „Lát fram reizluna ok sjám, hvat

vegi sjóðr sá, er ek hefi hér." Gilli gerir

svá. Reiða nú silfrit ok váru þat þrjár merkr
vegnar. J?á mælti Höskuldr: „Svá hefir nú
til tekizt, at þetta mun verða kaup okkart;

tak þú fé þetta til þín, en ek mun taka við

konu þessi; kaila ek, at þú hafir drengilegá

af máli þessu haft, þvi at vísu vildir þú mik
eigi falsa í þessu." Siðan gekk Höskuldr heim
til búðar sinnar. J>at sama kveld rekti Hös-
kuldr hjá henni. En um morguninn eftir,

er menn fóru i klæði sín, mælti Höskuldr:

„Lítt sér stórlæti á klæðabúnaði þeim, ei*

Gilli enn auðgi hefir þér fengit; er þat ok
satt, at honum var meiri raun at klæða tólf,

en mér eina." Síðan lauk Höskuldr upp kistu

eina ok tók upp góð kvenmanns klæði ok
seldi henni; var þat ok allra manna mál,

at henni semdi góð klæði. En er höfðingjar

höfðu þar mælt þeim málum, sem þá stóðu

lög til, var slitit fundi þessum. Siðan gekk
Höskuldr á fund Hákonar konungs ok kvaddi
hann virðulega, sem skaplegt var a Konungr
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sá við honum ok mælti: „Tekit mundu vér

hafa kveðju þinni, Höskuldr, þóttu hefðir

nökkuru fyrr oss fagnat, ok svá skal enn
vera."

13. Eftir þetta tók konungr með allri

bííðu Höskuldi ok bað hann ganga á sitt

skip, — „ok ver með oss meðan þú vill í

Noregi vera." Höskuldr svarar: „Hafið þökk
fyrir boð yðvart, en nú á ek þetta sumar
mart at starfa; hefir þat mjök til haldit, er

'ck hefi svá lengi dvalit at sœkja yðvarn
fund, at ek ætlaða at afla mér húsaviðar."

Konungr bað hann halda skipinu til Vikr-

innar. Höskuldr dvaldist með konungi um
hríð. Konungr fekk honum húsavið ok lét

ferma skipit. pá mælti konungr til Höskulds:

„Eigi skal dvelja þik hér með oss lengr en

þér líkar, en þó þykkir oss vandfengit manns
í rúm þitt." Síðan leiddi konungr Höskuld
lil skips ok mælti: „At sómamanni hefi ek

þik reyndan, ok nær er þat minni ætlan,

at þú siglir nú et síðasta sinn af Noregi, svá

^t ek sjá hér yfirmaðr." Konungr dró gull-

bring af hendi sér, þann er vá mörk, ok gaf

Höskuldi, ok sverð gaf hann honum annan
grip, þat er til kom hálf mörk gulls. Hös-

kuldr þakkaði konungi gjafirnar, ok þann
allan sóma, er hann hafði fram lagit. Siðan

p*tígr Höskuldr á skip sitt ok siglir til hafs.

peim byrjaði vel ok kómu at fyrir sunnan

land; sigldu siðan vestr fyrir Reykjanes ok
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svá fyrir Snæfellsnes ok inn i Breiðafjörð.

Höskuldr lendi í Laxárósi; lætr þarberafarm

af skipi sinu, en setja upp skipit fyrir innan

Laxá ok gerir þar hróf at, ok sér þar tóft-

ina, sem hann'lét gera hrófit. J?ar tjaldaði

hann búðir, ok er þat kallaðr Búðardalr. Síð-

an lét Höskuldr flytja heim viðinn, ok var

þat hœgt, því at eigi var löng leið. Ríðr Hös-

kuldr eftir þat heim við nökkura menn ok
fær viðtökur góðar, sem ván er; þar hafði

ok fé vel haldizt siðan. Jórunn spurði, hver

kona sú væri, er í för var með honum. Hös-

kuldr svarar: „Svá mun þér þykkja, sem
ek svara þér skætingu; ek veit eigi nafn
hennar." Jórunn mælti: „J?at mun tveimr

skifta, at sá kvittr mun loginn, er fyrir

mik er kominn, eða þú munt hafa talat

við hana jafnma^rt, sem spurt hafa hana
at nafni." Höskuldr kvaðst þess eigi þræta
mundu, ok segir henni et sanna, ok bað þá
þessi konu virkta ok kvað þat nær sínu

skapi, at hon væri heima þar at vistafari. Jór-

unn mælti: „Eigi mun ek deila við frillu

þína, þá er þú hefir flutt af Noregi, þótt hon
kynni eigi góðar návistir, en nú þykki mér
þat allra sýnst, ef hon er bæði dauf ok mál-
laus." Höskuldr svaf hjá húsfreyju sinni

hverja nótt siðan hann kom heim, en hann
var fár við frilluna. Öllum mönnum var auð-

sætt stórmensku-mót á henni, ok svá þat, at

hon var engi afglapi. Ok á ofanverðum vetri
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þeim fœddi frilla Höskulds sveinbarn. Síð-

an var Höskuldr þangat kallaðr, ok var hon-

um sýnt barnit; sýndist honum sem öðrum,
at hann þóttist eigi sét hafa vænna barn né
stórmannlegra. Höskuldr var at spurðr, hvat

sveinninn skyldi heita. Hann bað sveininn

kalla Óláf, þvi at þá hafði Óláfr feilan and-

azt litlu áðr, móðurbróðir hans. Óláfr var

afbragð flestra barna. Höskuldr lagði ást

mikla við sveininn. Um sumarit eftir mælti
Jórunn, at frillan mundi upp taka verknað
nökkurn eða fara i brott ella. Höskuldr bað
hana vinna þeim hjónum ok gæta þar
við sveins síns. En þá er sveinninn var tvæ-

vetr, þá var hann almæltr ok rann einn sam-
an, sem fjogurra vetra gömulbörn. patvartii

tíðenda einn morgun er Höskuldr var geng-

inn út at sjá um bœ sinn; veðr var gott;

skein sól ok var lítt á loft komin; hann
heyrði mannamál; hann gekk þangat til, sem
lœkr fell fyrir túnbrekkunni; sá hann þar
tvá menn ok kendi; var þar Óláfr son hans

ok móðir hans; fær hann þá skilit, at hon
var eigi mállaus, þvi at hon talaði þá mart
við sveininn. Síðan gekk Höskuldr at þeim
ok spyrr hana at nafni, ok kvað henni ekki

mundu stoða at dyljast lengr. Hon kvað svá

vera skyldu. Setjast þau niðr í túnbrekkuna.

Síðan mælti hon: „Ef þú vill nafn mitt vita,

þá heiti ek Melkorka." Höskuldr baðhanaþá
segja lengra ætt sina. Hon svarar: „Mýr-
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kjartan heitir faðir minn; hann er konungr
á írlandi. Ek var þaðan hertekin fimtán

vetra gömul." Höskuldr kvað hana helzti

lengi hafa þagat yfir svá góðri ætt. Síðan

gekk Höskuldr inn ok sagði Jórunni, hvat

til nýlundu hafði gerzt i ferð hans. Jórunn
kvaðst eigi vita, hvat hon segði satt; kvað sér

ekki um kynjamenn alla, ok skilja þau þessa

rœðu. Var Jórunn hvergi betr við hana en

áðr, en Höskuldr nökkuru fleiri; ok litlu

síðar, er Jórunn gekk at sofa, togaði Mel-

korka af henni, ok lagði skóklæðin á gólfit.

Jórunn tók sokkana ok keyrði um höfuð
henni. Melkorka reiddist ok setti hnefann á

nasar henni, svá at blóð varð laust. Höskuldr
kom at ok skildi þær. Eftir þat lét hann Mel-

korku í brott fara, ok fekk henni þar bú-

stað uppi í Laxárdal; þar heitir síðan á Mel-

korkustöðum, — þar er nú auðn, — þat er
fyrir sunnan Laxá. Setr Melkorka þar bú
saman, fær Höskuldr þar til bús alt þat, er

hafa þurfti, ok fór Óláfr son þeira með
henni. Brátt sér þat á Óláfi, er hann óx upp,

at hann mundi verða mikit afbragð annarra
manna fyrir vænleiks sakir ok kurteisi.

14. Ingjaldr hét maðr; hann bjó i Sauð-

eyjum; þær liggja á Breiðafirði. Hann var
kallaðr Sauðeyjargoði. Hann var auðigr maðr
ok mikill fyrir sér. Hallr hét bróðir hans;

hann var mikill maðr ok efnilegr. Hann var
félítill maðr. Engi var hann nytjungr kall-
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aðr af flestum mönnum. Ekki váru þeir

brœðr samþykkir oftast; þótti Ingjaldi Hallr

lítt vilja sik semja i sið dugandi manna, en

Halli þótti Ingjaldr lítt vilja sitt ráð hefja

til þroska. Veiðistöð sú liggr á Breiðafirði,

er Bjarneyjar heita; þær eyjar eru margar
saman ok váru mjök gagnauðgar. í þann
tíma sóttu menn þangat mjök til veiðifangs;

var ok þar fjölmenni mjök öllum missarum.
Mikit þótti spökum mönnum undir þvi, at

menn ætti gott saman i útverjum; var þat

þá mælt, at mönnum yrði ógæfra um veiði-

fang, ef missáttir yrði; gáfu ok flestir menn
at því góðan gaum. J?at er sagt eitthvert

sumar, at Hallr, bróðir Ingjalds Sauðeyjar-

goða, kom í Bjarneyjar ok ætlaði til fangs;

hann tók sér skipan með þeim manni, er

pórólfr hét. Hann var breiðfirzkr maðr, ok
hann var nálega lausingi einn félauss, ok

þó frálegr maðr. Hallr var þar um hríð, ok
þykkist hann mjök fyrir öðrum mönnum.
pat var eitt kveld, at þeir kómu at landi

Hallr ok pórólfr, ok skyldu skifta fengi sínu;

vildi Hallr bæði kjósa ok deila, þvi at hann
þóttist þar meiri maðr fyrir sér. pórólfr vildi

eigi láta sinn hlut, ok var allstórorðr; skift-

ust þeir nökkurum orðum við, ok þótti sinn

veg hvárum; þrífr þá Hallr upp höggjárn,

er lá hjá honum, ok vill fœra i höfuð pór-

ólfi; nú hlaupa menn i milli þeira ok stöðva

Hall, en hann var enn óðasti, ok gat þó
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engu á leiö komit at sinni, ok ekki varð fengi

þeira skift. Réðst nú pórólfr á brott um
kveldit, en Hallr tók einn upp fang þat, er

þeir áttu báðir, því at þá kendi at ríkismun-

ar. Fær nú Hallr sér mann í stað pórólfs á

skipit, ok heldr nú til fangs sem áðr. pór-

ólfr unir illa við sinn hlut; þykkist hann
mjök svívirðr vera í þeira skiftum; er hann
þar þó í eyjunum ok hefir þat at vísu i hug
sér at rétta þenna krók, er honum var svá

nauðulega beygðr. Hallr uggir ekki at sér ok
hugsar þat, at engir menn muni þora at halda

til jafns við hann þar í átthaga hans. J?at

var einn góðan veðrdag, at Hallr reri ok váru
þeir þrír á skipi; bitr vel á um daginn; róa

þeir heim at kveldi ok eru mjök kátir. J>ór-

ólfr hefir njósn af athöfn Halls um daginn,

ok er staddr i vörum um kveldit, þá er þeir

Hallr koma at landi. Hallr reri i hálsi fram;
hann hleypr fyrir borð ok ætlar at taka við

skipinu, ok er hann hleypr á land, þá et

pórólfr þar nær staddr ok höggr til hans
þegar; kom höggit á hálsinn við herðarnar
ok fýkr af höfuðit. pórólfr snýr á brott eftir

þat, en þeir félagar Halls styrma yfir hon-

um. Spyrjast nú þessi tíðendi um eyjarnar,

víg Halls, ok þykkja þat mikil tiðendi, því

at maðr var kynstórr, þótt hann hefði engi

auðnumaðr verit. pórólfr leitar nú á brott

ór eyjunum, því at hann veit þar engra þeira

manna ván, er skjóli muni skjóta yfir hann
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eftir þetta stórvirki. Hann átti þar ok enga
frændr, þá er hann mætti sér trausts af

vænta, en þeir menn sátu nær, er vis ván
var, at um líf hans mundu sitja, ok höfðu
mikit vald, svá sem Ingjaldr Sauðeyjargoði,

bróðir Halls. pórólfr fekk sér flutning inn til

meginlands. Hann ferr mjök huldu höfði
Er ekki af sagt hans ferð, áðr hann kemr
einn dag at kveldi á Goddastaði. Vígdís kona
pórðar godda var nökkut skyld pórólfi, ok
sneri hann því þangat til bœjar; spurn hafði

pórólfr af þvi áðr, hversu þar var háttat,

at Vígdís var meiri skörungr i skapi en pórðr
bóndi hennar; ok þegar um kveldit, er pór-

ólfr var þar kominn, gengr hann til fundar
við Vígdísi, ok segir henni til sinna vand-

ræða ok biðr hana ásjá. Vígdís svarar á þá
leið hans máli: „Ekki dyljumst ek við skuld-

leika okkra; þykki mér ok þann veg at eins

verk þetía, er þú hefir unnit, at ek kalla þik

ekki at verra dreng; en þó sýnist mér svá,

sem þeir menn muni veðsetja bæði sik ok
fé sitt, er þér veita ásjá, svá stórir menn.
sem hér munu veita eftirsjár; en pórðr bóndi

minn," segir hon, „er ekki garpmenni mikit,

en órráð vár kvenna verða jafnan með lítilli

forsjá, ef nökkurs þarf við, en þó nenni ek

eigi með öllu at víkjast undan við þik, alls

þú hefir þó hér til nökkurrar ásjá ætlat."

Eftir þat leiðir Vígdis hann í útibúr eitt, ok
biðr hann þar bíða sín; setr hon þar lás fyr-
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ir. Síðan gekk hon til pórðar ok mælti: „Hér
er kominn maðr til gistingar, sá er pór-

ólfr heitir, en hann er skyldr mér nökkut;

þœttist hann þurfa hér lengri dvöl, ef þú
vildir, at svá væri." pórði kvaðst ekki vera

um manna setur; bað hann hvílast þar um
daginn eftir, ef honum væri ekki á hönd-

um, en verða í brottu sem skjótast elligar.

Vígdís svarar: „Veitt hefi ek honum áðr

gisting, ok mun ek þau orð eigi aftr taka,

T>ótt hann eigi sér eigi jafna vini alla." Eftir

þat sagði hon pórði vígit Halls, ok svá þat,

at pórólfr hafði vegit hann, er þá var þar

kominn. pórðr varð styggr við þetta; kvaðst

þat víst vita, at Ingjaldr mundi mikit fé

taka af honum fyrir þessa björg, er nú var

veitt honum, — „er hér hafa hurðir verit

loknar eftir þessum manni." Vígdís svarar:

„Eigi skal Ingjaldr taka fé af þér fyrir einn-

ar nætr björg, þvi at hann skal hér vera í

allan vetr." J>órðr mælti: „pann veg máttu
mér mest upp tefla, ok at móti er þat mínu
skapi, at slikr óhappamaðr sé hér." En þó
var pórólfr þar um vetrinn. petta spurði

Ingjaldr, er eftir bróður sinn átti at mæla.
Hann býr ferð sína í Dali inn at áliðnum
vetri, setti fram ferju, er hann átti. peir váru
tólf saman. peir sigla vestan útnyrðing

hvassan ok lenda i Laxárósi um kveldit;

setja upp ferjuna, en fara á Goddastaði um
kveldit, ok koma þar ekki á óvart; er þar
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tekit vel við þeinr. Ingjaldr brá J?órði á mál
ok sagði honum erendi sitt, at hann kveðst

þar hafa spurt til pórólfs bróðurbana síns.

pórðr kvað þat engu gegna. Ingjaldr bað
hann eigi þræta, — „ok skulu vit eiga kaup
saman, at þú sel manninn fram ok lát mik
eigi þurfa þraut til, en ek hefi hér þrjár

merkr silfrs, er þú skalt eignast; upp mun
ek ok gefa þér sakir þær, er þú hefir gert

á hendr þér í björgum við pórólf." pórði

þótti féit fagrt, en var heitit uppgjöf um
sakir þær, er hann hafði áðr kvitt mest, at

hann mundi féskurðaf hljóta.pórðrmæltiþá:

„Nú mun ek sveipa af fyrir mönnum um
tal okkart, en þetta mun þó verða kaup okk-

art.
6í

peir sváfu til þess, er á leið nóttina,

ok var stund til dags.

15. Síðan stóðu þeir Ingjaldr upp ok
klæddust. Vígdís spurði pórð, hvat i tali

hefði verit með þeim Ingjaldi um kveldit.

Hann kvað þá mart talat hafa, en þat sam-
it, at uppi skyldi vera rannsókn, en þau
ór málinu, ef pórólfr hittist eigi þar, —
„lét ek nú Ásgaut þræl minn fylgja mann-
inum á brott." Vígdísi kvaðst ekki vera um
lygi; kvað sér ok leitt vera, at Ingjaldr snak-

aði um hús hennar, en bað hann þó þessu

ráða; síðan rannsakaði Ingjaldr þar ok hitti

eigi þar manninn. I þann tíma kom Ásgautr

aftr, ok spurði Vígdís, hvar hann skildist

við pórólf. Ásgautr svarar: ;5Ek fylgda hon-
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uni til sauðahúsa várra, sem pórðr mælti

fyrir." Vígdís mælti: „Mun nökkut meir á

götu Ingjalds en þetta, þá er hann ferr til

skips? ok eigi skal til hætta, hvárt þeir hafa

eigi þessa ráðagerð saman borit í gærkveld;

vil ek, at þú farir þegar, ok fylgir honum
í brott sem tíðast; skaltu fylgja honum til

Sauðafells, á fund pórólfs. Með þvi at þú
gerir svá, sem ek býð þér, skaltu nökkut
eftir taka; frelsi mun ek gefa þér ok fé þat.

at þú sér fœrr, hvert er þú vill." Ásgautr

játtaði því, ok fór til sauðahússins ok hitti

þar pórólf; hann bað þá fara á brott sem
tíðast. í þenna tíma ríðr Ingjaldr af Godda-
stöðum, þvi at hann ætlaði at heimta þá
verð fyrir silfrit, ok er hann var kominn
ofan frá bœnum, þá sjá þeir tvá menn fara

i móti sér, ok var þar Ásgautr ok pórólfr.

petta var snimma um morgin, svá at lítt

var lýst af degi. J>eir Ásgautr ok pórólfr

váru komnir í svá mikinn klofa, at Ingjaldr

var á aðra hönd,
#
en Laxá á aðra hönd. Áin

var ákaflega mikil; váru höfuðísar at báð-
um megin, en gengin upp eftir miðju, ok
var áin allill at sœkja. pórólfr mælti við

Ásgaut: „Nú þykki mér sem vit munim eiga

tvá kosti fyrir höndum; sá er kostr annarr,

at bíða þeira hér við ána ok verjast, eftir

því sem okkr endist hreysti til ok drengskapr;

en þó er þess meiri ván, at þeir Ingjaldr

sœki líf okkart skjótt; sá er annarr kostr
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at ráða til árinnar, ok mun þat þykkja þó
enn með nökkurri hættu." Ásgautr biðr hann
ráða; kvaðst nú ekki munu við hann skilj-

ast, — „hvert ráð sem þú vill upp taka hér
um." pórólfr svarar: „Til árinnar munu vit

leita," — ok svá gera þeir; búa sik sem létt-

legast. Eftir þat ganga þeir ofan fyrir höf-

uðisinn ok leggjast til sunds, ok með því

at menn váru hraustir, ok þeim varð lengra

lífs auðit, þá komast þeir yfir ána ok upp
á höfuðísinn öðrum megin. J?at er mjök
jafnskjótt er þeir eru komnir yfir ána, at

Ingjaldr kemr at öðrum rnegin at ánni ok
förunautar hans. pá tekr Ingjaldr til orða ok
mælti til förunauta sinna: „Hvat er nú til

ráðs? Skal ráða til árinnar eða eigi?" peir

sögðu, at hann mundi ráða, sögðust ok hans
forsjá mundu hlita at; þó sýndist þeim áin

óyfirfœrileg. Ingjaldr kvað svá vera, — „ok
munu vér frá hverfa ánni." En er þeir pór-

ólfr sjá þetta, at þeir Ingjaldr ráða eigi til

árinnar, þá vinda þeir fyrst klæði sín ok
búa sik til göngu, ok ganga þann dag allan;

koma at kveldi til Sauðafells. par var vel

við þeim tekið, þvi at þar var allra manna
gisting. Ok þegar um kveldit gengr Ásgautr

á fund pórólfs rauðnefs, ok sagði honum alla

vöxtu, sem á váru, um þeira erindi, at Víg-

dís frændkona hans hafði þenna mann sent

honum til halds ok trausts, er þar var kom-
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inn; sagði honum alt, hvé farit hafði með
þeim pórði godda; þar með berr hann fram
jartegnir þær, er Vígdís hafði sent til por-

ólfs. pórólfr svarar á þá leið: „Ekki mun
ek dyljast við jartegnir þessar; mun ek at

vísu taka við þessum manni at orðsending

hennar; þykki mér Vigdisi þetta mál drengi-

lega hafa farit; er þat mikill harmr, er því-

lík kona skal hafa svá óskörulegt gjaforð;

skaltu, Ásgautr, dveljast hér þvílíka hríð,

sem þér líkar." Ásgautr kvaðst ekki lengi

þar mundu dveljast. pórólfr tekr nú við

nafna sínum, ok gerist hann hans fylgdar-

maðr, en þeir Ásgautr skiljast góðir vinir,

ok ferr Ásgautr heimleiðis. Nú er at segja

frá Ingjaldi, at hann snýr heim á Godda-
staði, þá er þeir pórólfr höfðu skilizt; þar
váru þá komnir menn af næstum bœjum at

orðsending Vígdísar; váru þar eigi færi karl-

ar fyrir en tuttugu. En er þeir Ingjaldr koma
á bœinn, þá kallar hann pórð til sín ok
mælíi við hann: „Ódrengilega hefir þér farit

til vár, pórðr," segir hann, „því at vér höf-

um þat fyrir satt, at þú hafir manninum
á brott skotit." pórðr kvað hann eigi satt

hafa á höndum sér um þetta mál; kemr nú
upp öll þeira ráðagerð, Ingjalds ok pórðar;

vill Ingjaldr nú hafa fé sitt, þat er hann
hafði fengií pórði í hendr. Vígdís var þá
nær síödd tali þeira ok segir þcim farit

hafa sem maklegí var; biðr pórð ekki halda
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á fé þessu, — „því at þú, pórðr," segir

hon, „hefir þessa fjár ódrengilega aflat."

pórðr kvað hana þessu ráða mundu vilja.

Eftir þat gengr Vígdís inn ok til erkr þeir-

ar, er pórðr átti, ok finnr þar í niðri digr-

an fésjóð; hon tekr upp sjóðinn ok gengr
út með ok þar til, er Ingjaldr var, ok biðr

hann taka við fénu. Ingjaldr verðr við þetta

léttbrúnn ok réttir höndina at móti fésjóðn-

um. Vígdís hefr upp fésjóðinn ok rekr á
nasar honum svá at þegar fell blóð á jörð;

þar með velr hon honum mörg hæðileg orð,

ok þat með, at hann skal þetta fé aldregi

fá síðan; biðr hann á brott fara. Ingjaldr

sér sinn kost þann enn bezta, at verða á
brottu sem fyrst, ok gerir hann svá, ok
léttir eigi ferð sinni, fyrr en hann kemr heim,

ok unir illa við sína ferð.

16. 1 þenna tíma kemr Ásgautr heim. Víg-

dís fagnar honum vel ok frétti. hversu góð-

ar viðtökur þeir hefði at Sauðafelli. Hann
lætr vel yfir, ok segir henni ályktarorð

þau, er pórólfr hafði mælt. Henni hugnað-
ist þat vel, — „hefir þú nú, Ásgautr," seg-

ir hon, „vel farit með þínu efni ok trúlega;

skaltu nú ok vita skjótlega, til hvers þú hef-

ir unnit; ek gef þér frelsi, svá at þú skalt

frá þessum degi frjáls maðr heita; hér me8
skaltu taka við fé því, er pórðr tók til höf-

uðs pórólfi frænda mínum; er nú féit betr

niðr komit." Ásgautr þakkaði henni þessa
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gjöf með fögrum orðum. J?etta sumar eftir

tekr Ásgautr sér fari i Dögurðarnesi, ok lætr

skip þat i haf ; þeir fá veðr stór ok ekki langa

útivist, taka þeir Noreg; síðan ferr Ásgautr
til Danmerkr ok staðfestist þar ok þótti

hraustr drengr, ok endir þar sögu frá hon-

um.. En eftir ráðagerð þeira pórðar godda
ok Ingjalds Sauðeyjargoða, þá er þeir vildu

ráða bana pórólfi frænda Vígdísar, lét hon
þar fjándskap í móti koma, ok sagði skilit

við pórð godda, ok fór hon til frænda sinna

ok sagði þeim þetta. pórðr gellir tók ekki

vel á þessu, því at hann var fyrirmaðr
þeira, ok var þó kyrt. Vígdís hafði eigi

meira fé á brott af Goddastöðum en gripi

sína. J?eir Hvammverjar létu fara orð um, at

þeir ætluðu sér helming fjár þess, er pórðr
goddi hafði at varðveita. Hann verðr við

þetta klökkr mjök, ok ríðr þegar á fund
Höskulds ok segir honmn til vandræða sinna.

Höskuldr mælti: „Skotit hefir þér þá skeík

í bringu, er þú hefir eigi átt at etja við svá

mikit ofrefli." pá bauð J>órðr Höskuldi fé til

liðveizlu ok kvaðst eigi mundu smátt á sjá.

Höskuldr segir: ,.Reynterþatatþúvill,atcngi

maðr njóíi fjár þíns, svá at þú sættist á þat."

pórðr svarar: „Eigi skal nú þat þó, því at ek
vil gjarna, at þú takir handsölum á öllu fénu.

Síðan vil ek bjóða Óláfi syni þínum til fósírs

ok gefa honum alt fé eftir minn dag, því at

ek á engan erfingja hér á landi, ok hygg ek,
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at þá sé betr komit féit, heldr en frændr
Vígdísar skelli hrömmum yfir." þessu játt-

aði Höskuldr ok lætr binda fastmælum. petta

líkaði Melkorku þungt; þótti fóstrit oflágt.

Höskuldr kvað hana eigi sjá kunna, — „er

J>órðr gamall maðr ok barnlauss, ok ætla ek
Óláfi alt fé eftir hans dag; en þú mátt hitta

hann ávalt, er þú vilt." Síðan tók pórðr við

Óláfi sjau vetra gömlum ok leggr við hann
mikla ást. J?etta spyrja þeir menn, er mál áttu

við J>órð godda, ok þótti nú fjárheimtan

komin fastlegar en áðr. Höskuldr sendi pórði

gelli góðar gjafir ok bað hann eigi styggjast

við þetta, þvi at þeir máttu engi fé heimta af

pórði fyrir laga sakir; kvað Vígdísi engar

sakir hafa fundit J?órði, þær er sannar væri,

ok til brautgangs mætti metast, — „ok var

pórðr eigi at verr mentr, þóít hann leitaði sér

nökkurs ráðs at koma þeim manni af sér,

er settr var á fé hans, ok svá var sökum
horfinn sem hrísla eini." En er þessi orð

kómu til pórðar frá Höskuldi ok þar með
stórar fégjafir, þá sefaðist pórðr gellir, ok
kvaðst þat hyggja, at þat fé væri vel komit,

er Höskuldr varðveitti, ok tók við gjöfum,

ok var þetta kyrt síðan, ok um nökkuru færa
en áðr. Óláfr vex upp með pórði godda ok
gerist mikill maðr ok sterkr; svá var hann
vænn maðr, at eigi fekst hans jafningi. pá
cr haon var tólf veíra gamall, reið hann til

þings, ok þóííi mönnum þaí mikit erendi ór
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öðrum sveitum, at undrast, hversu hann var

ágætlega skapaðr. J>ar eftir hélt Óláfr sik at

vápnabúnaði ok klæðum. Var hann því auð-

kendr frá öilum mönnum. Miklu var ráð

pórðar godda betra síðan Óláfr kom til hans.

Höskuldr gaf honum kenningarnafn, ok kall-

aði pá. pat nafn festist við hann.

17. pat er sagt frá Hrapp, at hann gerð-

ist úrigr viðreignar; veitti nú nábúum sínum
svá mikinn ágang, at þeir máttu varla halda

hlut sínum fyrir honum. Hrappr gat ekki

fang á pórði fengit síðan Óláfr fœrðist á

fœtr. Hrappr hafði skaplyndi et sama, en ork-

an þvarr, þvi at elli sótti á hendr honum, svá

at hann lagðist í rekkju af. pá kallaði Hrappr
til sín Vígdísi konu sína ok mælti: „Ekki hefi

ek verit kvellisjúkr," segir hann, „er ok þat

likast, at þessi sótt skili várar samvistur; en

þá at ek em andaðr, þá vil ek mér láta gröf

grafa í eldhúsdurum, ok skal mik niðr setja

standanda þar í durunum; má ek þá enn
vendilegar sjá yfir hýbýli mín." Eftir þetta

deyr Hrappr. Svá var með öllu farit, sem
hann hafði fyrir sagt, þvi at hon treystist

eigi öðru. En svá illr sem hann var viðreign-

ar, þá er hann lifði, þá jók nú miklu við, er

hann var dauðr, því at hann gekk mjök aftr.

Svá segja menn, at hann deyddi flest hjón
sín í aftrgöngunni. Hann gerði mikinn
ómaka þeim fiestum, er i nánd bjuggu; var
eyddr bœrinn á Hrappsstöðum. Vígdís kona
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Hrapps réðst vestr til porsteins surts bróður
síns; tók hann við henni ok fé hennar. Nú
var enn sem fyrr, at menn fóru á fund Hös-

kulds ok sögðu honum til þeira vandræða,
er Hrappr gerir mönnum, ok biðja hann
nökkut ór ráða. Höskuldr kvað svá vera

skyldu, ferr með nökkuramennáHrappsstaði
ok lætr grafa upp Hrapp ok fœra hann í

brott, þar er sízt væri fjárgangr i nánd eða

mannaferðir. Eftir þetta nemast af heldr

aftrgöngur Hrapps. SumarliðisonHrappstók
fé eftir hann, ok var bæði mikit ok frítt,

Sumarliði gerði bú á Hrappsstöðum um vár*

it eftir, ok er hann hafði þar lítla hríð búit,

þá tók hann œrsl ok dó lítlu síðar. Nú á

Vígdís móðir hans at taka þar ein fé þetta

alt; hon vill eigi fara til landsins á Hrapps-
stöðum; tekr nú porsteinn surtr fé þetta

undir sik til varðveizlu. porsteinn var þá
hniginn nökkut ok þó enn hraustasti ok vel

hress.

18«, I þann tíma hófust þeir upp til mann-
virðingar í pórsnesi frændr porsteins, Börkr
enn digri ok porgrímr bróðir hans. Brátt

fanst þat á, at þeir brœðr vildu þá vera þar

mestir menn ok mest metnir, ok er porsteinn

finnr þat, þá vill hann eigi við þá bægjast;

lýsir því fyrir mönnum, at hann ætlar at

skifta um bústað, ok ætlaði at fara bygðum
á Hrappsstaði i Laxárdal. porsteinn surtr

bjó ferð sina af várþingi, en smali var rekinn
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eftir ströndinni. porsteinn skipaði ferju ok
gekk þar á með tólfta mann; var þar pórar-

inn á, mágr hans, ok Ósk porsteinsdóttir, ok
Hildr hét dóttir pórarins, er enn fór með
þeim, ok var hon þrévetr. porsteinn tók út-

synning hvassan; sigla þeir inn at straumum
í þann straum, er hét Kolkistustraumr; sá

er í mesta lagi þeira strauma, er á Breiða-

firði eru. peim tekst siglingin ógreitt; heldr

þat mest til þess, at þá var komit útfall sjáv-

ar, en byrrinn ekki vinveittr, því at skúra-

veðr var á ok var hvast veðrit, þá er rauf, en

vindlítit þess i milli. pórarinn stýrði, ok hafði

aktaumana um herðar sér, þvi at þröngt var

á skipinu; var hirzlum mest hlaðit ok varð

hár farmrinn, en löndin váru nær; gekk
skipit lítit, þvi at straumrinn gerðist óðr at

móti. Siðan sigla þeir á sker upp ok brutu
ekki at. porsteinn bað fella seglit sem skjót-

ast; bað menn taka forka ok ráða af skipinu.

J?essa ráðs var freistat ok dugði eigi, þvi at

svá var djúpt á bæði borð, at forkarnir kendu
eigi niðr, ok varð þar at biða atfalls; fjarar

nú undan skipinu. peir sá sel i strauminum
um daginn, meira miklu en aðra. Hann fór

í hring um skipit um daginn, ok var ekki

fitjaskammr; svá sýndist þeim öllum, sem
mannsaugu væri i honum. porsteinn bað þá
skjóta selinn. peir leita við ok kom fyrir

ekki. Síðan fell sjór at. Ok er nær hafði, at

skipit mundi fljóta, þá rekr á hvassviðri
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mikit ok hvelfir skipinu, ok drukna nú menn
allir, þeir er þar váru á skipinu, nema einn

maðr. pann rak á land meÖ viðum; sá hét

Guðmundr; þar heita síðan Guðmundareyj-
ar. Guðriðr átti at taka arf eftir porstein

surt föður sinn, er átti porkell trefill. pessi

tiðendi spyrjast viða, druknun porsteins

surts ok þeira manna, er þar höfðu látizt.

porkell sendir þegar orð þessum manni,
Guðmundi, er þar hafði á land komit, ok er

hann kemr á fund porkels, þá slær porkelí

við hann kaupi á laun, at hann skyldi svá

greina frásögn um liflát manna, sem hann
segði fyrir. J?ví játti Guðmundr, Heimtir nú
porkell af honum frásögn um atburð þenna,

svá at margir menn váru hjá. pá segir Guð-
mundr svá, kvað porstein hafa fyrst druknat,

þá pórarin mág hans, — þá átti Hildr at taka

féit, þvi at hon var dóttir pórarins, — þá
kvað hann meyna drukna, því at þar næst
var Ósk hennar arfi, móðir hennar, ok lézt

hon þeira síðast; bar þá féit alt undir porkel

trefil, því at Guðríðr kona hans átti fé at

taka eftir systur sína. Nú reiðist þessi frá-

sögn af porkatli ok hans mönnum, en Guð-
mundr hafði áðr nökkut öðruvisa af sagt. Nú
þótti þeim frændum pórarins nökkut ifan-

leg sjá saga, ok kölluðust eigi mundu trúnað

á leggja raunarlaust, ok töldu þeir sér féit

hálft við porkel, en porkell þykkist einn eiga

ok bað gera til skirslu at sið þeira. pat var
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þá skírsla í þat mund, at ganga skyldi undir

jarðarmen, þat er torfa var ristin ór velli.

Skyldu endarnir torfunnar vera fastir í vell-

inum, en sá maðr, er skírsluna skyldi fram
flytja, skyldi þar ganga undir. porkell tref ill

grunar nökkut, hvárt þannig mun farit hafa

um líflát manna, sem þeir Guðmundr höfðu

sagt et síðara sinn. Ekki þóttust heiðnir menn
minna eiga í ábyrgð, þá er slíka hluti skyldi

fremia. en nú þykkjast eiga kristnir menn, þá
er skírslur eru gervar. J?á varð sá skírr, er

undir jarðarmen gekk, ef torfan fell eigi á

hann. porkell gerði ráð við tvá menn, at þeir

skyldi sik láta á skilja um einhvern hlut ok
vera þar nær staddir, þá er skírslan væri

frömd ok koma við torfuna svá mjök, at

allir sæi, at þeir feldi hana. Eftir þetta ræðr
sá til, er skírsluna skyldi af höndum inna.

ok jafnskjótt sem hann var kominn undir

jarðarmenit, hlaupast þessir menn at mót
með vápnum, sem til þess váru settir, mœt-
ast þeir hjá torfubugnum ok liggja þar falln-

ir, ok fellr ofan jarðarmenit, sem ván var.

Síðan hlaupa menn i millum þeira ok skilja

þá; var þat auðvelt, því at þeir börðust með
engum háska. porkell trefill leitaði orðróms
um skírsluna; mæltu nú allir hans menn, at

vel mundi hlýtt hafa, ef engir hefði spilt.

Siðan tók porkell lausafé alt, en löndin leggj-

ast upp á Hrappsstöðum.
19. Nú er frá Höskuldi at segja, at ráð
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hans er virðulegt; var hann höfðingi mikill.

Hann varðveitti mikit fé, er átti Hrútr Her-

jólfsson bróðir hans. Margir menn mæltu þat,

at nökkut mundu ganga skorbildar i fé Hös-

kulds, ef hann skyldi vandlega útgjaldamóð-
urarf hans. Hrútr er hirðmaðr Haralds kon-

ungs Gunnhildarsonar, ok hafði af honum
mikla virðing; helt þat mest til þess, at

hann gafst bezt í öllum mannraunum; en

Gunnhildr drótning lagði svá miklar mætur á

hann, at hon helt engan hans jafningja inn-

an hirðar, hvárki i orðum né öðrum hlutum.

En þó at mannjafnaðr væri hafðr ok til

ágætis manna talat, þá var þat öllum mönn-
um auðsætt, at Gunnhildi þótti hyggjuleysi

til ganga eða öfund, ef nökkurum manni var

til Hrúts jafnat. Með þvi at Hrútr átti at vitja

til Islands fjárhlutar mikils ok göfigra

frænda, þá fýsti hann at vitja þess; býr nú
ferð sína til íslands. Konungr gaf honum
skip at skilnaði ok kallaðist hann reynt hafa

at góðum dreng. Gunnhildr leiddi Hrút til

skips ok mælti: „Ekki skal þetta lágt mæla,
at ek hefi þik reyndan at miklum ágætis-

manni, þvi at þú hefir atgervi jafnframt en-

um beztum mönnum hér í landi, en þú hefir

vitsmuni langt um fram." Siðan gaf hon
honum gullhring ok bað hann vel fara;

brá síðan skikkjunni at höfði sér ok gekk
snúðigt heim til bœjar; en Hrútr stígr á

skip ok siglir í haf. Honum byrjaði vel ok tók
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Breiðafjörð. Hann siglir inn at eyjum. Siðan

siglir hann inn Breiðasund ok lendir við

Kambsnes ok bar bryggjur á land. Skipkvám-
an spurðist ok svá þat, at Hrútr Herjólfsson

var stýrimaðr. Ekki fagnar Höskuldr þessum
tiðendum ok eigi fór hann á fund hans.

Hrútr setr upp skip sitt ok býr um. par
^gerði hann bœ, er síðan heitir á Kambsnesi.

Síðan reið Hrútr á fund Höskulds ok heimt-

ir móðurarf sinn. Höskuldr kvaðst ekki fé

eiga at gjalda, kvað eigi móður sína hafa far-

it félausa af íslandi, þá er hon kom til móts
við Herjólf. Hrúti líkar illa ok reið i brott við

svá búit. Allir frændr Hrúts gera sœmilega
til hans, aðrir en Höskuldr. Hrútr bjó þrjá

vetr á Kambsnesi ok heimtir jafnan fé at

Höskuldi á þingum eða öðrum lögfundum
ok var vel talaðr; kölluðu þat fíestir, at Hrútr
hefði rétt at mæla; en Höskuldr flutti

þat, at porgerðr var eigi at hans ráði gift

Herjólfi; en lézt vera lögráðandi móður sinn-

ar, ok skilja vit þat. J?at sama haust eftir fór

Höskuldr at heimboði til pórðar godda. petta

spyrr Hrútr ok reið hann á Höskuldsstaði
við tólfta mann. Hann rak á brott naut tut-

tugu; jafnmörg lét hann eftir. Siðan sendi

hann mann til Höskulds ok bað segja, hvert

•eftir fé var at leita. Húskarlar Höskulds
hlupu þegar til vápna, ok váru ger orð þeim.
•er næstir váru, ok urðu þeir fimtán saman;
reið hverr þeira svá sem málti hvatast. peir
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Hrútr sá eigi fyrr eftirreiðina, en þeir áttu

skamt til garðs á Kambsnesi. Stíga þeir Hrútr
þegar af baki ok binda hesta sína, ok ganga
fram á mel nökkurn ok sagði Hrútr, at þeir

mundu þar við taka; kvaðst þat hyggja, þótt

seint gengi fjárheimtan við Höskuld, at eigi

skyldi þat spyrjast, at hann rynni fyrir þræl-

um hans. Förunautar Hrúts sögðu, at liðs-

munr mundi vera. Hrútr kvaðst þat ekki

hirða; kvað þá þvi verrum förum fara skyldu,

sem þeir væri fleiri. peir Laxdœlir hljópu

nú af hestum sínum ok bjuggust nú við.

Hrútr bað þá ekki meta muninn ok hleypr í

móti þeim. Hann hafði hjálm á höfði, en
sverð brugðit i hendi, en skjöld í annarri.

Hann var vígr allra manna bezt. Svá var

Hrútr þá óðr, at fáir gátu fylgt honum. Börð-

ust vel hvárirtveggju um hríð, en brátt

fundu þeir Laxdœlir þat, at þeir áttu þar eigi

við sinn maka, sem Hrútr var, því at þá
drap hann tvá menn í einu athlaupi. Síðan

báðu Laxdœlir sér griða. Hrútr kvað þá víst

hafa skyldu grið. Húskarlar Höskulds váru

þá allir sárir, þeir er uppi stóðu; en fjórir

váru drepnir. Hrútr fór heim ok var nökkut
sárr, en förunautar hans lítt eða ekki, því

at hann hafði sik mest frammi haft. Er þat

kallaðr Orrustudalr síðan þeir börðust þar.

Síðan lét Hrútr af höggva féit. — pat er

sagt frá Höskuldi, at hann kippir mönnum
at sér, er hann spyrr ránit, ok reið hann
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heim. J>at var mjök jafnskjótt, at húskarlar

hans koma heim
;
þelr sögðu sínar feröir ekki

sl ttar. Höskuldr verðr við þetta óðrf ok
kvaðst ætla at taka eigi oftar af honum rán

ok manntjón; safnar hann mönnum þanndag
allan at sér. Siðan gekk Jórunn húsfreyja

til tals við hann ok spyrr at um ráðagerð

hans, Hann segir: „Lítla ráðagerð hefi ek

síofnat, en gjarna vilda ek, at annat væri

oftar at tala, en um dráp húskarla minna."

Jórunn svarar: „pessi ætlan er ferleg, ef þú
ætlar at drepa slikan mann, sem bróðir þinn

er; en sumir menn kalla, at eigi sé sakleysi

í, þótt Hrútr hefði fyrr þetta fé heimt; hefir

hann þat nú sýnt, at hann vill eigi vera horn-

ungr lengr þess er hann átti, eftir því sem
hann átti kyn til. Nú mun hann hafa eigi

fyrr þetta ráð upp tekit, at etja kappi við

þik, en hann mun vita sér nökkurs trausts

ván af enum meirum mönnum, því at mér
er sagt, at farit muni hafa orðsendingar í

hlj óði milli þeira pórðar gellis ok Hrúts ; mundi
mér slíkir hlutir þykkja ísjáverðir; mun
pórði þykkja gott at veita at slíkum hhit-

um, er svá brýn eru málaefni; veiztu ok
þat, Höskuldr, síðan er mál þeira pórðar
godda ok Vígdísar urðu, at ekki verðr slík

blíða á með ykkr pórði gelli sem áðr, þóttu

kœmir í fyrstu af þér með fégjöfum fjánd-

skap þeira frænda; hygg ek ok þat, Hös-
kuldr," segir hon, „at þeim þykkir þú þar
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raunmjök sitja yfir sínum hlut ok son þinn
Óláfr. Nú þœtti oss hitt ráðlegra, at þú byðir

Hrúti bróður þínum sœmilega, því at þar
er fangs ván af frekum úlfi; vænti ek þess,,

at Hrútr taki þvi vel ok liklega, því at mér
er maðr sagðr vitr; mun hann þat sjá kunna*
at þetta er hvárstveggja ykkar sómi." Hös-
kuldr sefaðist mjök við fortölur Jórunnar;

þykkir honum þetta vera sannlegt. Fara nú
menn í milli þeira, er váru beggja vinir, ok
bera sættarorð af Höskulds hendi til Hrúts v

en Hrútr tók þvi vel; kvaðst at vísu vilja

semja við Höskuld; kvaðst þess löngu hafa

verit búinn, at þeir semdisínafrændseniieft-

ir þvi sem vera ætti, ef Höskuldr vildi hon-
um rétts unna. Hrútr kvaðst ok Höskuldi

vilja unna sóma fyrir afbrigði þau, er hann
hafði gert af sinni hendi. Eru nú þessi má!
sett ok samið í milli þeira brœðra, Hös-

kulds ok Hrúts; taka þeir nú upp frændsemi
sína góða heðan í frá. Hrútr gætir nú bús
síns ok gerist mikill maðr fyrir sér; ekki

var hann afskiftinn um flesta hluti, en vildi

ráða því, er hann hlutaðist til. Hrútr þokaðí

nú bústað sínum ok bjó þar, sem nú heitir

á Hrútsstöðum, alt til elli; hof átti hann í

túni, ok sér þess enn merki; þat er nú
kallat Trolíaskeið; þar er nú þjóðgata. Hrútr
kvángaðist ok fekk konu þeirar, er Unnr
hét, dóttir Marðar gígju. Unnr gekk frá hon-

um; þar af hefjast deilur þeira Laxdœla ok
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Fljótshlíðinga. Aðra konu átti Hrútr, þá er

porbjörg hét; hon var Ármóðsdóttir. Átt

hefir Hrútr ena þriðju konu ok nefnum vér

hana eigi. Sextán sonu átti Hrútr ok tíu dœtr
við þessum tveim konum. Svá segja menn,
at Hrútr væri svá á þingi eitt sumar, at

fjórtán synir hans væri með honum; því er

þessa getit, at þat þótti vera rausn mikil ok
afli; allir váru gervilegir synir hans.

20. Höskuldr sitr nú í búi sínu ok gerist

hniginn á enn efra aldr, en synir hans eru

nú þroskaðir. porleikr gerir bú á þeim bœ,
er heitir á Kambsnesi, ok leysir Höskuldr út

fé hans. Eftir þetta kvángast hann, ok fekk

konu þeirar, er Gjaflaug hét, dóttir Arn-

bjarnar Sleitu-Bjarnarsonar ok porlaugar

pórðardóttur frá Höfða. pat var göfigt kván-

fang; var Gjaflaug væn kona ok ofláti mikill.

porleikr var engi dældarmaðr ok enn mesti

garpr. Ekki lagðist mjök á með þeim frænd-
um, Hrúti ok porleiki. Bárðr son Höskulds
var heima með feðr sínum; hafði hann þá
umsýslu ekki minnr en Höskuldr. Dœtra
Höskulds er hér eigi getit mjök; þó eru menn
frá þeim komnir. Óláfr Höskuldsson er nú
ok frumvaxti, ok er allra manna fríðastr

sýnum, þeira er menn hafi sét. Hann bjó sik

vel at vápnum ok klæðum. Melkorka móðir
Óláfs bjó á Melkorkustöðum, sem fyrr var

ritat. Höskuldr veik meir af sér umsjá um
ráðahag Melkorku en verit hafði; kvaðst hon-
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um þat þykkja ekki siðr koma til Óíáfs son-

ar hennar; en Óláfr kvaðst henni veita

skyldu sína ásjá, slíka sem hann kunni at

veita henni. Melkorku þykkir Höskuldr gera

svívirðilega til sín; hefir hon þat i hug sér,

at gera þá hluti nökkura, er honum þœtti

eigi betr. porbjörn skrjúpr hafði mest veitt

umsjá um bú Melkorku; vakit hafði hann
bónorð við hana, þá er hon hafði skamma
stund búit, en Melkorka tók því fjarri. Skip

stóð uppi á Borðeyri í Hrútafirði. Örn hét

stýrimaðr. Hann var hirðmaðr Haralds kon-

ungs Gunnhildarsonar. Melkorka vekr tal

við Óláf son sinn, þá er þau finnast, at hon
vill, at hann fari utan at vitja frænda sinna

göfugra, — „þvi at ek hefi þat satt sagt,

at Mýrkjartan er at vísu faðir minn, ok er

hann konungr Ira; er þér ok hœgt at ráð-

ast tií skips á Borðeyri." Óláfr segir: „Talat

hefi ek þeíta fyrir föður mínum, ok hefir

hann lítt á tekit; er þanneg ok fjárhag fóstra

míns háttat, at þat er meir í löndum ok
kvikfé, en hann eigi íslenzka vöru liggjandi

fj^rir." Melkorka svarar: „Eigi nenni ek, at

þú sér ambáttar son kallaðr lengr, ok ef

þat nemr við förinni, at þú þykkist hafa

fé ofiííií, þá mun ek heldr þaí til vinna, at

giftast porbirni, ef þú rœðsí þá til ferðar,

hcldr cn áðr; því at ek ætla, at hann leggi

fram vörima, svá sem þú kant þér þörf íil,

ef hann náir ráðahag við mik; er þaí ok til
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kostar, at Höskuldi mimi þá tveir hlutir illa

líka, þá er hann spyrr hvárttveggja, at þú
ert af landi fariiin, en ek manni gifi" Óláfr

bað móður sína eina ráða. Síðan rœddi Óláfr

við porbjörn, at hann vildi taka vöru af

honum at láni ok gera mikit at. porbjörn

svarar: „pat mun þvi at eins, nema ek ná
ráðahag við Melkorku, þá væntir mik, at

þér sé jafnheimiit mitt fé, sem þat, er þú
hefir at varðveita." Óláfr kvað þat þá mundu
at ráði gert; íöluðu þá með sér þá hluti,

er þeir vildu, ok skyldi þetta fara alt af

hljóði. Höskuldr rœddi við Óláf, at hann
mundi ríða til þings með honum, Óláfr

kvaðst þat eigi mega fyrir búsýslu; kvaðst

vilja láta gera lambhaga við Laxá. Höskuldi

líkar þetta vel, er hann vill um búit ann-

ast. Síðan reið Höskuldr til þings, en snúit

var at brullaupi á Lambastöðum ok réð

Óláfr einn máldaga. Óláfr tók þrjá tigu

hundraða vöru af óskiftu, ok skyldi þar ekki

fé fyrir koma, Bárðr Höskuldsson var at

brullaupi ok vissi þessa ráðagerð með þeim.

En er boði var lokit, þá reið Óláfr til skips

ok hitti Örn stýrimann ok tók sér þar fari.

En áðr en þau Melkorka skildist, selr hon
í hendr Óláfi fingrgull mikit ok mælti:

„penna grip gaf faðir minn mér at tannfé
?

ok vsenti ek, at hann kenni, ef hann sér." Enn
fekk hon honurn i hönd kníf ok belti, ok
bað hann selja fóstru sinni, — „get ek, at

4
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hon dylist eigi við þessar jartegnir." Ok enn

mælti Melkorka: „Heiman hefi ek þik búit

svá sem ek kann bezt ok kent þér írsku at

mæla, svá at þik mun þat eigi skifta, hvar

þik berr at írlandi." Nú skilja þau eftir þetta.

pegar kom byrr á, er Óláfr kom til skips,

ok sigla þeir þegar i haf.

21. Nú kemr Höskuldr heini af þingi ok
spyrr þessi tíðendi. Honum likar heidr þung-

lega; en með því, at vandamenn hans áttu

hlut í, þá sefaðist hann ok lét vera kyrt.

peim Óláfi byrjaði vei ok tóku Noreg. Örn
fýsir Óláf at fara til hirðar Haralds konungs;

kvað hann gera til þeira góðan sóma, er ekki

váru betr mentir, en Óláfr var. Óláfr kvaðst

þat mundu af taka, Fara þeir Óláfr ok Örn
nú til hirðarinnar ok fá þar góðar viðtökur.

Vaknar konungr þegar við Óláf fyrir sakir

frænda hans, ok bauð honum þegar með
sér at vera. Gunnhildr lagði mikil mæti á

Óláf, er hon vissi, at hann var bróðurson
Hrúts; en sumir menn kölluðu þat, at henni

þœtti þó skemtan at tala við Óláf, þótt hann
nyti ekki annarra at. Óláfr ógladdist er á

leið vetrinn. Örn spyrr, hvat honum væri til

ekka. Óláfr svarar: „Ferð á ek á höndum
mér at fara vestr um haf, ok þœtti mér*
mikit undir, at þú ættir hlut í, at sú yrði

farin sumarlangt." Örn bað Óláf þess ekki

fýsast; kvaðst ekki vita vánir skipa þeira,

er vestr um haf mundu ganga. Gunnhildr
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gekk á tal þeira ok mælti: „Nú heyri ek

ykkr þat tala, sem eigi hefir fyrr við borit,

at sinn veg þykkir hvárum." Óláfr fagnar

vel Gunnhildi ok lætr eigi niðr falla talit.

Síðan gengr Örn á brott, en þau Gunnhildr

taka þá tal; segir Óláfr þá ætlun sina ok

svá, hvat honum lá við at koma fram ferð-

inni; kveðst vita með sannendum, at Mýr-
kjartan konungr var móðurfaðir hans. pá
mælti Gunnhildr: „Ek skal fá þér styrk til

ferðar þessar, at þú megir fara svá ríku-

lega, sem þú vilt." Óláfr þakkar henni orð

sín. Siðan lætr Gunnhildr búa skip ok fær

menn til; bað Óláf á kveða, hve marga menn
hann vill hafa með sér vestr um hafit. En
Öláfr kvað á sex tigu manna ok kvaðst þó
þykkja miklu skifta, at þat lið væri líkara

hermönnum en kaupmönnum. Hon kvað svá

vera skyldu; ok er Örn einn nefndr með
Óláfi til ferðarinnar. petta lið var allvel bú-

it. Haraldr konungr ok Gimnhildr leiddu

Óláf til skips, ok sögðust mundu leggja til

með honum hamingju sína með vingan þeiri

annarri, er þau höfðu til lagt; sagði Har-
aldr konungr, at þat mundi auðvelt, því at

þau kölluðu engan mann vænlegra hafa

komit af Islandi á þeira dögum. pá spurði

Haraldr konungr, hve gamall maðr hann
værL Óláfr svarar: „Nú em ek átján vetra."

Konungr mælti: „Miklir ágætismenn eru

slíkt, sem þú ert, því at þú ert enn lítit af
4*
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barnsaldri, ok sœk þegar á várn fund, er

þú kemr aftr." Síðan bað konungr ok Gunn-
hildr Öláf vel fara. Stigu síðan á skip, ok
sigla þegar i haf

;
þeim byrjaði illa um sum-

arit; hafa þeir þokur miklar, en vinda litla

ok óhagstœða, þá sem váru; rak þá víða

um hafit; váru þeir flestir innan borðs, at

á kom hafvilla. J?at varð um siðir, at þoku
hóf af höfði, ok gerðust vindar á; var þá
tekit til segls. Tókst þá umrœða, hvert til

Irlands mundi at leita ok urðu menn eigi

ásáttir á þat. Örn var til móts, en mestr hluti

manna mælti í gegn, ok kváðu Örn allan

villast, ok sögðu þá ráða eiga, er fleiri

váru. Síðan var skotit til ráða Óláfs, en Óláfr

segir: „pat vil ek, at þeir ráði, sem hygn-

ari eru; því verr þykki inér sem oss muni
duga heimskra manna ráð, er þau koma
fleiri saman." pótti þá ór skorit, er Óláfr

mælti þetta, ok réð Örn leiðsögu þaðan í

frá. Sigla þeir þá nætr ok daga, ok hafa

jafnan byrlítit. pat var einhverja nótt, at

varðmenn hljópu upp ok báðu menn vaka
sem tíðast; kváoust sjá land svá nær sér,

at þeir stungu nær stafni at, en seglit var

uppi ok alllítit veðrit at. Menn hlaupa þeg-

ar upp, ok bað Örn beita á brott frá land-

inu ef þeir mætti. Óláfr segir: „Ekki eru

þau efni í nm várt mál
9
því at ek sé, at

boðar eru alt fyrir skutstafn, ok felli seglit

sem tíðast; en gerum ráð vár, þá er Ijóss
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dagr er ok menn kenna land þetta." Síðah

kasía þeir akkerum, ok hrífa þau þegar við.

Mikil er umrœða um nóttina, hvar þeir

mundu at komnir; en er Ijóss dagr var,

kendu þeir, at þat var Irland. Örn mælti þá:

„pat hygg ek, at vér hafim ekki góða 'afr-

kvámu, því at þetta er fjarri höfnum þeim
eða kaupstöðum, er útlendir menn skulu

hafa frið, því at vér erum nú fjaraðir uppi

svá sem hornsíl, ok nær ætla ek þat lög-

um Ira, þótt þeir kalli fé þetta, er vér höf-

um með at fara, með sínum föngum, því at

heita láta þeir þat vágrek, er minnr er fjar-

at frá skutstafni." Óláfr kvað ekki til mundu
saka, — „en sét hefi ek, at mannsafnaðr
er á land upp í dag, ok þeim írum þykkir

um vert skipkvámu þessa; hugða ek at í

dag, þá er fjaran var, at hér gekk upp
öss við nes þetta, ok fell þar óvandlega

sjór út ór ósinum. En ef skip várt er ekki

sakat, þá munum vér skjóta báti várum ok
flytja skip várt þangat." Leira var undir, þár
er þeir höfðu legit um strengina, ok var ekki

borð sakat í skipi þeira. Flytjast þeir Óláfr

þangat ok kasta þar akkerum. En er líðr á

daginn, þá drífr ofan mannfjöldi mikill íil

strandar. Siðan fara tveir menn á báti til

skipsins. peir spyrja, hverir fyrir ráði skipi

þessu. Óláfr mælti ok svarar á írsku, sem
þeir mæltu til. En er írar vissu, at þeir váru
norrœnir menn, þá beiðast þeir laga, at þeir
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skyldu ganga frá fé sínu, ok mundi þeim
þá ekki gert til auvisla, áðr konungr ætti

dóm í þeira máli. Óláfr kvað þat lög vera,

ef engi væri túlkr með kaupmönnum, —
„en ek kann yðr þat með sönnu at segja ;

at þetta eru friðmenn; en þó munu vér eigi

upp gefast at óreyndu." írar œpa þá heróp,

ok vaða út á sjóinn ok ætla at leiða upp
skipit undir þeim; var ekki djúpara, en

þeim tók undir hendr, eða í bróklinda þeim,

er slœrstir váru. Pollrinn var svá djúpr, þar

er skipit flaut, at eigi kendi niðr. Óláfr bað

þá brjóta upp vápn sín ok fylkja á skipinu

alt á millum stafna. Stóðu þeir ok svá þykt,

at alt var skarat með skjöldum. Stóð spjóts-

oddr út hjá hverjum skjaldarsporði. Óláfr

gekk þá fram i stafninn ok var svá búinn,

at hann var í brynju ok hafði hjálm á höfði

gullroðinn. Hann var ok girðr sverði ok váru
gullrekin hjöltin, Hann hafði krókaspjót i

he'ndi höggtekit ok allgóð mál í. Rauðan
fckjöid hafði hann fyrir sér, ok var dregit á

Jeó með gulli. En er írar sjá viðbúning þeira,

þá skýtr þeim skelk í bringu ok þykkir þeim
eigi jafnauðvelt féfang, sem þeir hugðu til.

Hnekkja Irar nú ferðinni ok hlaupa saman
í eitt þorp. Síðan kemr kurr mikill í lið

þeira, ok þykkir þeim nú auðvitat, at þetta

var herskip, ok muni vera miklu fleiri skipa

ván. Gera nú skyndilega orð til konungs;

var þat ok hœgt, því at konungr var þá
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skamt í brott þaðan á veizlum. Hann ríðr

þegar með sveit manna þar til, sem skipit

var. Elgi var lengra á millum landsins ok

þess, er skipit flaut, en vel mátti nema tal

millum manna. Oft höfðu írar veitt þeim
árásir með skotum ok varð þeim Óláfi ekki

mein at. Óláfr stóð með þessum búningi,

sem fyrr var ritat, ok fanst mönnum mart
um, hversu skörulegr sjá maðr var, er þar

var skipsforingi. En er skipverjar Óláfs sjá

mikit riddaralið ríða til þeira ok var et

frœknasta, þá þagna þeir, þvi at þeim þótti

mikill liðsmunr við at eiga. En er Óláfr

heyrði þenna kurr, sem í sveit hans gerðist,

þá bað hann þá herða hugina, — „því at nú
er gott í efni váru máli, heilsa þeir Irar

nú Mýrkjartani konungi sínum. 66 Síðan riðu

þeir svá nær skipinu, at hvárir máttu skilja,

hvat aðrir töluðu. Konungr spyrr, hverr

skipi stýrði. Óláfr segir nafn sitt, ok spurði,

hverr sá væri enn vasklegi riddari, er hann
átti þá tal við. Sá svarar: „Ek heiti Mýr-
kjartan.

66
Óláfr mælti: „Hvárt ertu konungr

Ira?
66 Hann kvað svá vera. pá spyrr kon-

ungr almæltra tíðenda. Óláfr leysti vel ór

þeim tiðendum öllum, er hann var spurðr.

]?á spurði konungr, hvaðan þeir hefði út lát-

it, eða hverra menn þeir væri. Ok enn spyrr

konungr vandlegar um ætt Óláfs en fyrrum,
þvi at konungr fann, at þessi maðr var rík-

látr ok vildi eigi segja lengra, en hann spurði„
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Óláfr segir: „pat skal yðr kunnigt gera, at

vér ýttum af Noregi, en þetta eru hirðmenn
Haraíds konungs Gunnhildarsonar, er hér

eru innan borðs. En yðr er þat frá ætt minni
at segja, herra, at faðir minn býr á Islandi,

er Höskuldr heiíir, — hann er stórættaðr

maðr, — en móðurkyn mitt vænti ek at þér

munið sét hafa fleira en ek, því at Melkorka
heitir móðir mín, ok er mér sagt með sönnu.

at hon sé dóítir þín, konungr, ok þat hefir

mik til rekit svá langrar ferðar, ok liggr mér
nú mikit við, hver svör þú veitir mínu máli."

Konungr þagnar ok á tal við menn sína;

sp^^rja vitrir menn konung, hvat gegnast

muni í þessu máli, er sjá maðr segir. Kon-
ungr svarar: „Auðsætt er þat á Óláfi þess-

um, at hann er stórættaðr maðr, hvárt sem
hann er várr frændi eða eigi, ok svá þat, at

hann mælir allra manna bezt irsku/' Eftir

þat stóð konungr upp ok mælti: „Nú skal

veita svör þínu máli, at ek vil öllum yðr
grið gefa skipverjum; en um frændsemi þá,

er þú telr við oss, munu vér tala fleira, áðr

en ek veita því andsvör." Síðan fara bryggj-

ur á land, ok gengr Óláfr á land ok föru-

nautar hans af skipinu. Finst þeim írum
nú mikit um, hversu víglegir þessir menn
eru. Fagnar Óláfr þá konungi vel, ok tekr

ofan hjálminn ok lýtr konungi; en konungr
tekr honum þá með allri blíðu. Taka þeir

þá tal með sér; flytr Óláfr þá enn sitt mál
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af nýju ok talar bæði langt erendi ok snjalt*

Lauk svá málinu, at hann kvaðst þar hafa

gull þat á hendi, er Melkorka seldi honum
at skilnaði á íslandi* — „ok sagði svá, at

þú, konungr, gæfir henni at tannfé." Kon-
ungr tók við ok leit á gullit ok gerðist rauðr

mjök ásýndar. Síðan mæiti konungr:
„Sannar eru jartegnir; en fyrir engan mun
eru þær ómerkilegri, er þú hefir svá mikit

ættarbragð af móður þinni, at vel má þik

þar af kenna. Ok fyrir þessa hluti, þá vil

ek at vísu við ganga binni frændsemi, Óláfr,

at þeira manna vitni, er hér eru hjá ok tal

mitt heyra; skal þat ok fylgja, at ek vil

þér bjóða til hirðar minnar með alla þína

sveit; en sómi yðvarr mun þar við liggja,

hvert mannkaup mér þykkir í þér, þá er ek
reyni þik meir." Siðan lætr konungr fá

þeim hesta til reiðar, en hann setr menn til'

at búa um skip þeira ok annast varnað þann,

er þeir áttu. Konungr reið þá til Dyflinnar,

ok þykkja mönnum þetta mikil tíðendi, er

þar var dótturson konungs í för með hon-

um, þeirar er þaðan var fyrir löngu her-

tekin, fimtán vetra gömul. En þó brá fóstru

Melkorku mest við þessi tíðendi, er þá lá

i kör ok sótti bæði at stríð ok elli; en þó
gekk hon þá staflaust á fund Óláfs, pá mælti
konungr til Óláfs: „Hér er nú komin fóstra

Melkorku ok mun hon vilja hafatíðendasögn
af þér um hennar hag.

4í Óláfr tók við henni
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tveim höndum ok setti kerlingu á kné sér

ok sagði, at fóstra hennar sat í góðum kost-

um á íslandi. pá seldi Óláfr henni knífinn

ok beltit ok kendi kerling gripina ok varð

grátfegin; kvað þat bæði vera, at sonr Mel-

korku var skörulegr, — „enda á hann til

þess varit." Var kerling hress þann vetr all-

an. Konungr var lítt í kyrrsæti, þvi at þá
yar jafnan herskátt um vestrlönd; rak kon-
ungr af sér þann vetr víkinga ok úthlaups-

menn. Var Óláfr með sveit sína á konungs
skipi ok þótti sú sveit heldr úrig viðskiftis,

þeim er í móti váru. Konungr hafði þá tal við

Óláf ok hans félaga ok alla ráðagerð, því at

honum reyndist Óláfr bæði vitr ok fram-

gjarn í öllum mannraunum, En at áliðnum

vetri stefndi konungr þing ok varð allfjöl-

ment. Konungr stóð upp ok talaði. Hann
hóf svá mál sitt: „pat er yðr kunnigt, at

hér kom sá maðr í fyrra haust, er dótturson

minn er, en þó stórættaðr í föðurkyn; virð-

ist mér Óláfr svá mikill atgervimaðr ok
skörungr, at vér eigim eigi slíkra manna
hér kost. Nú vil ek bjóða honum konung-
dóm eftir minn dag, því at Óláfr er betr

til yfirmanns fallinn en mínir synir." Óláfr

þakkar honum þetta boð með mikilli snild

ok fögrum orðum, en kvaðst þó eigi mundu
á hætta, hversu synir hans þyldi þat, þá er

Mýrkjartans misti við; kvað betra vera at fá

skjóta sœmd en langa svivirðing; kvaðst til
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Noregs fara vilja, þegar skipum væri óhætt

at halda á millum landa; kvað móður sina

mundu hafa lítit yndi, ef hann kœmi eigi

aftr. Konungr bað Óláf ráða. Síðan var

slitit þinginu. En er skip Óláfs var albúit,

þá fylgir konungr Óláfi til skips ok gaf hon-

um spjót gullrekit ok sverð búit ok mikit

fé annat. Óláfr beiddist at flytja fóstru Mel-

korku á brott með sér. Konungr kvað þess

enga þörf, ok fór hon eigi. Stigu þeir Óláfr

á skip sitt, ok skiljast þeir konungr með
ailmikilli vingan. Eftir þat sigla þeir Óláfr

á haf. peim byrjaði vel ok tóku Noreg, ok
er Óláfs för ailfræg; setja nú upp skipit.

Fær Óláfr sér hesta ok sœkir nú á fund
Haralds konungs með sínu föruneyti.

22. Óláfr Höskuldsson kom nú til hirð-

ar Haralds konungs ok tók konungr hon-

um vel, en Gunnhildr miklu betr. pau buðu
honum til sín ok lögðu þar mörg orð til.

Óláfr þiggr þat, ok fara þeir Örn báðir til

konungs hirðar. Leggr konungr ok Gunn-
hildr svá mikla virðing á Óláf, at engi út-

lendr maðr hafði slika virðing af þeim þeg-

it. Óláfr gaf konungi ok Gunnhildi marga
fáséna gripi, er hann hafði þegit á Irlandi

vestr. Haraldr gaf Óláfi at jólum öll klæði

skorin af skarlati. Sitr nú Óláfr um kyrt um
vetrinn, ok um várit, er á leið, taka þeir tal

miíli sín, konungr ok Óláfr; beiddist Óláfr

orlofs af konungi at fara út til íslands um
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sumarit. „Á ek þangat at vitja," segir hann,

„göfugra frænda." Konungr svarar: „pat

væri mér næst skapi, at þú staðfestist með
mér ok tœkir hér allan ráðakost slikan, sem
þú vilt sjálfr." Óláfr þakkaði konungi þann
sóma, er hann bauð honum, en kvaðst þó
gjarna vilja fara til íslands, ef þat væri eigi

at móti konungs vilja. pá svarar konungr:
„Eigi skal þetta gera óvinveitt við þik, Óláfr;

fara skaltu i sumar út til Islands, þvi at ek

sé 5 at hugir þínir standa til þess mjök; en

enga önn né starf skaltu hafa fyrir um
búnað þinn; skal ek þat annast." Eftir þetta

skilja þeir talit. Haraldr konungr lætr fram
setja skip um várií; þat var knörr; þat skip

var bæði mikit ok gott; þat skip lætr kon-

ungr ferma með viði ok búa jneð öllum
reiða; ok er skipit var búit, lætr konungr
kalla á Óláf ok mælti: „petta skip skaltu

eignast, Óláfr; vil ek eigi, at þú siglir af

Noregi þetta sumar svá, at þú sér annarra

farþegi." Óláfr þakkaði konungi með fögr-

um orðum sína stórmensku. Eftir þat býr
Óláfr ferð sína, ok er hann er búinn ok byr
gefr, þá siglir Óiáfr í haf, ok skiljast þeir

Haraldr konungr með enum mesta kærleil^.

Óláfi bvríaði vel um sumarit. Hann kom
c. V

skipi sínu í HrútafjörðáBorðeyri.Skipkváma
spyrst brátt ok svá þat, hverr stýrimaðr er.

Höskuldr fregn útkvámu Óláfs sonar síns

ok verðr feginn mjök ok riðr þegar norðr
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til Hrútafjarðar meS nökkura menn; verðr

þar fagnafundr með þeim feSgum; bauS
Höskuldr Óláfi til sín; hann kvaSst þat þiggja

mundu. Öláfr setr upp skip sitt, en fé hans

er norSan flutt. En er þat er sýslat 9
ríSr

Óláfr norðan viS íólfta mann ok heini á

Höskuldsstaði. Höskuldr fagnar blíðlega syni

sínum. Brœðr hans taka ok meS bliSu viS

honum ok allir frændr hans; þó var flest

rnn með þeim BárSi. Óláfr varS frægr af

ferS þessi. pá var ok kunnigt gert kynferSi

Óláfs, at hann var dótturson Mýrkjartans

Irakonungs. Spyrst þetta um land alt ok þar

meS virðing sú, er ríkir menn höfðu á hann
lagt, þeir er hann hafði heimsótt. Óláfr

hafði ok mikit fé út haft, ok er nú um vetr-

inn með feðr sínum. Melkorka kom brátt

á fund Óláfs sonar síns. Óláfr fagnar henni

með allri blíðu. Spyrr hon mjök margs af

Irlandi; fyrst frá feðr sínum ok öSrum
frændum sínum. Óláfr segir slíkt, er hon
spyir. Brátt spurði hon, ef fóstra hennar
lifði. Óláfr kvað hana at vísu lifa. Melkorka
spyrr þá, hví hann vildi eigi veiía henni eft-

iríæti þat, at flytja hana til íslands. pá svar-

ar Óláfr: „Ekki fýstu menn þess, móðir, at

ek flytta fóstru þína af Irlandi." „Svá má
vera,

4é
segir hon. J?at fanst á, at henni þótti

þetta mjök í móti skapi. pau Melkorka ok
porbjörn áttu einn son, ok er sá nefndr

nbi; hann var mikill maðr ok sterkr ok
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glíkr feðr sínum yfirlits ok svá at skaplyndi.

En er Óláfr hafði verit um vetr á íslandi ok
er vár kom, þá rœða þeir feðgar um ráða-

gerðir sínar. 59pat vilda ek, Óláfr," segir Hös-
kuldr, 9,at þér væri ráðs leitat ok tœkir síð-

an við búi fóstra þins á Goddastöðum; er

þar enn fjárafii mikill; veittir síðan um-
sýslu um bú þat með minni umsjá." Óláfr

svarar: 99Líít hefi ek þat hugfest hér til;

veit ek eigi, hvar sú kona sitr, er mér sé

mikit happ i at geta; máttu svá til ætla, at

ek mun framarla á horfa um kvánfangit;

veit ek ok þat gerla, at þú munt þetta eigi

fyrr hafa upp kveðit, en þú munt hugsat

hafa, hvar þetta skal niðr koma." Höskuldr
mælti: „Rétt getr þú. Maðr heitir Egill. Hann
er Skalla-Grímssbn. Hann býr at Borg í

Borgarfirði. Egill á sér dóttur, þá er por-

gerðr heitir; þessarrar konu ætla ek þér til

handa at biðja, því at þessi kostr er albeztr

í ölium Borgarfirði ok ]>ó at víðara væri;

er þat ok vænna, at þér yrði þá efling at

mægðum við þá Mýramenn." Óláfr svarar:

„pinni forsjá mun ek hlíta hér um, ok vel

er mér at skapi þetta ráð, ef við gengist; en

svá máttu ætla fyrir, ef þetta mál er upp
borit, ok gangist eigi við, at mér mun iila

iíka/
4 Höskuldr segir: „Til þess munum vér

ráða at bera þetta mál upp." Óláfr biðr hann
ráða. Líðr nú til þings framan. Höskuldr

býst nú heiman ok fjölmennir mjök.
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Óláfr son hans er í för með honum. peir

tjalda búð sína. par var fjölment. Egill

Skalla-Grímsson var á þingi. Allir menn
höfðu á máli, er Óláf sá, hversu fríðr maðr
hann var ok fyrirmannlegr. Hann var vel

búinn at vápnum ok klæðum.
23, pat er sagt einn dag, er þeir feðgar,

Höskuldr ok Óiáfr, gengu frá búð ok til

fundar við Egil. Egill fagnar þeim vel, því

at þeir Höskuldr váru mjök málkunnir.

Höskuldr vekr nú bónorðit fyrir liönd Óláfs

ok biðr porgerðar. Hon var ok þar á þing-

inu. Egill tók þessu máli vel; kvaðst hafa

góða frétt af þeim feðgum, — „veit ek ok,

Höskuldr," segir Egill, „at þú ert ættstórr

maðr ok mikils verðr, en Óláfr er frægr af

ferð sinni; er ok eigi kynlegt, at slikir menn
ætli framarla til, því at hann skortir eigi

ætt né fríðleika; en þó skal nú þetta við

porgerði rœða, því at þat er engum manni
fœri, at fá porgerðar án hennar vilja." Hös-
kuldr mælti: „pat vil ek, Egill, at þú rœðir
þetta við dóttur þína." Egill kvað svá vera

skyldu. Egill gekk nú til fundar við dóttur

sína ok tóku þau tal saman. pá mælti Egill:

„Maðr heitir Óláfr ok er Höskuldsson, ok
er hann nú frægstr maðr einn hverr. Hös-
kuldr faöir hans hefir vakit bónorð fyrir

hönd Óláfs ok beðit þín. Hefi ek því skotit

mjök til þinna ráða; vil ek nú vita svör þin;

en svá lízt oss, sem slíkum málum sé vel



64 LAXDŒLA SAGA

felt at svara, því at þetta gjaforð er göfugt."

porgerðr svarar: „pat hefi ek þik heyrt

inæla, at þú ynnir mér mest barna þinna;

en nú þykki mér þú þat ósanna, ef þú viil

gifta mik ambátíarsyni, þótt hann sé vænn
ok mikill áburðarmaðr." Egill segir: „Eigi

ertu um þetta jafnfréttin sem um aiinat;

iiefir þú eigi þat spuri, at hann er dóítur-

son Mýrkjartans Irakonungs? Er hann miklu
betr borinn i móðurkyn en föðurætt, ok væri

oss þaí þó fullboðit." Eigi lét porgerðr sér

þat skiijast. Nú skilja þau talit, ok þykkir

nökkut sinn veg hváru. Annan dag eftir gengr

Egill til búðar Höskulds ok fagnar Höskuldr
honuni vel. Taka nú tal saman. Spyrr Hös-

kuldr, hversu gengit hafi bónorðsmálin. Eg-

ill lét lítt yfir; segir alt, hversu farit hafði,

Höskuldr sannar þat, kvað fastiega horfa,

—
59en þó þj^kki mér þér vel fara." Ekki

var Óláfr við tal þeira. Eftir þat gengr Egill

á brott. Frétíir Óláfr níi, hvat líði bónorSs-

málum. Höskuldr kvað seinlega horfa af

hennar hendi. Óláfr rnælti: „Nú er sem ek

sagða þér, faðir, at mér mundi illa líka, ef

ek fenga nökkur svívirðingarorð at móti;

réttu meir, er þetta var upp borit; nú skal

ek ok því ráða, at eigi skal hér niðr falla;

er þat ok satt, at sagt er, at úlfar eta ann-

ars erendi; skal nú ok þegar ganga til búð-

ar Egils." Höskuldr bað hann því ráða. Óláfr

var búinn á þá leið, at hann var í skarlats-
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klæðum, er Haraldr konungr haföi gefit

honum. Hann hafði á höfði hjálm gullroð-

inn ok sverð búit í hendi, er Mýrkjartan

konungr hafði gefit honum. Nú ganga þeir

Höskuldr ok Óláfr til búðar Egils; gengr

Höskuldr fyrir, en Óláfr þegar eftir. Egill

fagnar þeim vel, ok sezt Höskuldr niðr hjá

honum, en Óláfr stóð upp ok litaðist um.
Hann sá, hvar kona sat á pallinum i búð-

inni. Sú kona var væn ok stórmannleg ok
vel búin; vita þóttist hann, at þar mundi
vera porgerðr, dóttir Egils, Óláfr gengr at

pallinum ok sezt niðr hjá henni. porgerðr

heiísar þessum manni ok spyrr, hverr hann
sé. Óláfr segir nafn sitt ok föður síns, —
„mun þér þykkja djarfrgerastambáttarsonr-

inn, er hann þorir at sitja hjá þér, ok ætlar

at tala við þik." porgerðr svarar: „p'at muntu
hugsa, at þú munt þykkjast hafa gert meiri

þoranraun en tala við konur." Síðan taka þau
tal milli sín, ok tala þann dag allan. Ekki
heyra aðrir menn til tals þeira, ok áðr þau
sliti íalinu, er til heimtr Egill ok Höskuldr.

Tekst þá af nýju rœða um bónorðsmálit
Óláfs. Víkr porgerðr þá til ráða föður síns.

Var þá þetta mál auðsótt ok fóru þá þegar
festar fram. Var þeim þá unt af metorða
Laxdœlum, því at þeim skyldi fœra heim
konuna. Var á kveðin brulíaupsstefna at

Höskuldsstöðum at sjau vikum sumars. Eft-

ir þat skilja þeir Egill ok Höskuldr, ok ríða
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þeir feðgar heim á Höskuldsstaði, ok eru

heima um sumarit, ok er alt kyrt. Síðan var

stofnat til boðs á Höskuldsstöðum, ok ekki

til sparat, en œrin váru efni. Boðsmenn
koma at ákveðinni stefnu. Váru þeir Borg-

firðingar allfjölmennir. Var þar Egill ok
porsteinn son hans. par var ok brúðr í för

ok valit lið ór héraðinu. Höskuldr hafði ok
fjölment fyrir. Veizla var allsköruleg; váru
menn með gjöfum á brott leiddir. pá gaf

Óláfr Agli sverðit Mýrkjartansnaut ok varð

Egiil allléttbrúnn við gjöfina. Alt var þar

tíðendalaust ok fara menn heim.

24. pau Óláfr ok porgerðr váru á Hös~
kuldsstöðum, ok takast þar ástir miklar.

Auðsætt var þat öllum mönnum, at hon var

skörungr mikill, en fáskiftin hversdaglega;

en þat varð fram at koma, er porgerðr vildi,

til hvers sem hon hlutaðist. Óláfr ok por-

gerðr váru ýmist þann vetr á Höskuldsstöð-

um eða með fóstra hans. Um várit tók Óláfr

við búi á Goddastöðum. pat sumar tók pórðr
goddi sótt þá, er hann leiddi til bana. Óláfr

lét verpa haug eftir hann i nesi því, er gengr

fram i Laxá, er Drafnarnes heitir. par er

garðr hjá, er heitir Haugsgarðr. Síðan drífa

menn at Óláfi ok gerðist hann höfðingi

mikill. Höskuldr öfundaði þat ekki, því at

hann vildi jafnan, at Óláfr væri at kvaddr
öllum stórmálum. pat var bú risulegast i

Laxárdal, er Óláfr átti. peir váru brœðr
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tveir með Óláfi, er hvárrtveggi hét Án; var

annarr kallaðr Án enn hvíti. en annarr Án
svaríi; Beinir enn sterki var enn þriði;

þessir váru smiðar Óláfs ok allir hraustir

menn. porgerðr ok Óláfr áttu dóttur, er

puriðr hét. Lendur þær, er Hrappr hafði

átt, lágu i auðn, sem fyrr var ritat. Óláfi

þóttu þær vel liggja; rœddi fyrir feðr sin-

um eitt sinn, at þeir mundi gera menn á

fund Trefils með þeim erendum, at Óláfr

vill kaupa at honum löndin á Hrappsstöðum
ok aðrar eignir, þær er þar fylgja. pat var

auðsótt, ok var þessu kaupi slungit, því at

Trefill sá þat, at honum var betri ein kráka

i hendi en tvær í skógi Var þat at kaupi

með þeim, at Óláfr skyldi reiða þrjár merkr
silfrs fyrir löndin. En þat var þó ekki jafn-

aðarkaup, því at þat váru víðar lendur ok
fagrar ok mjög gagnauðgar. Mikíar laxveið-

ar ok selveiðar fylgdu þar; váru þar ok
skógar miklir nökkuru ofar en Höskulds-
staðir eru, fyrir norðan Laxá. J?ar var höggv-
it rjóðr í skóginum, ok þar var nálega til

gers at ganga, at þar safnaðist saman fé

Ólafs, hvárt sem veðr váru betri eða verri.

pat var á einu hausti, at í því sama holti lét

Óláfr bœ reisa ok af þeim viðum, er þar
váru höggnir í skóginum, en sumt hafði

hann af rekaströndum. pessi bœr var risu-

legr. Húsin váru auð um vetrinn. Um várit

eftir fór Óláfr þangat bygðum, ok lét áðr
5*
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saman reka fé sitt ok var þat mikill fjöldi

orðinn, því at engi maðr var þá auðgari at

kvikfé í Breiðafirði. Öláfr sendir nú orð feðr

sínum, at hann stœði úti ok sæi ferð hans,

þá er hann fór á þenna nýja bœ, ok hefði

orðheill fyrir. Höskuldr kvað svá vera skyldu.

Óláfr skipar nú til; lætr reka undan fram
sauðfé þat, er skjarrast var; þá fór búsmali

þar næst. Siðan váru rekin geldneyti; klyfja-

hross fóru í síðara lagi. Svá var skipat mönn-
um með fé þessu, at þat skyldi engan krók
rísta. Var þá ferðarbroddrinn kominn á

þenna bœ enn nýja, er Óláfr reið ór garði

af Goddastöðum, ok var hvergi hlið í milli.

Höskuldr sióð úti með heimamenn sína. J?á

mælti Höskuldr, at Óláfr son hans skyldi þar

velkominn ok með tíma á þenna enn nýjaból-

stað, — ok nær er þat mínu hugboði, at þetta

gangi eftir, at lengi sé hans nafn uppi."

Jórunnhúsfreyja segir: „Hefir ambáttarson

sjá auð til þcss, at uppi sé hans naín." pat

var mjök jafnskjótt, at húskarlar höfðu of-

an tekit klyfjar af hrossum ok þá reið Óláfr

í garð. pá tekr hann til orða: „Nú skal mönn-
um skeyta forvitni um þat, er jafnan hefir

verit um rœtt í veír, hvat sjá bœr skal heita;

hann skal heita í Hjarðarholti." }>etta þótti

mönnum vel til fundit af þeim atburðum,
er þar höfðu orðit. Óláfr setr nú bú saman
í Hjarðarholti; þat varð brátt risulegt; skorti

þar ok engi hlut; óxu nú mjök metorð Óláfs;
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Mru til þess margir hlutir; var Óláfr

nianna vinsælastr, því at þat er hann skifti

sér af um mál manna, þú undu allir vel

við sinn hlut. Faðir hans helt honum mjök
til virðingar. öláfi var ok mikil efling at

tengdum viö Mýramenn. Óláfr þótti göfg-

astr sona Höskulds. pann vetr, er Óláfr bjó

fyrst i Hjarðarholti, hafði hann mart hjóna

ok vinnumanna; var skift verkum með
húskörlum; gætti annarr geldneyta, en ann-

arr kúneyta. Fjósit var brott i skóg eigi all-

skamt frá bœnum. Eitt kveld kom sá maðr
at Óiáfi, er geldneyta gætti, ok bað hann
fá íil annan mann at gæta nautanna, —
„en ætia mér önnur verk." Óláfr svarar:

.,pat vil ek, at þú hafir en sömu verk þín."

Hann kvaðst heldr brott vilja. „Ábóta þykki

þér þá vant," segir Óláfr; „mun ek fara

í kveld með þér, er þú bindr inn naut, ok
ef mér þykkir nökkur várkunn til þessa,

þá mun ek ekki at telja, — ella mimtu finna

á þínum hlut í nökkuru." Óláfr tekr i hönd
sér spjótit gullrekna, konungsnaut, gengr nú
heiman ok húskarl með honum; snjór var
nökkurr á jörðu; koma þeir til fjóssins ok
var þat opit. Rœddi Óláfr, at húskarl skyldi

inn ganga, — „en ek mun reka at þér naut-

in, en þú bitt eftir." Húskarl gengr at fjós-

durunum. Óláfr finnr eigi fyrr, en hann
hleypr í fang honum. Spyrr Óláfr, hví hann
fœri svá fæltilega. Hann svarar: „Hrappr
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stendr í fjósdurunum ok vill fálma til min,

en ek em saddr á fangbrögðum við hann."

Óláfr gengr at durunum ok leggr spjótinu

til hans. Hrappr tekr höndum báðum um
fal spjótsins ok snarar út af, svá at þegar

brotnar skaftit. Óláfr vill þá renna á Hrapp,
en Hrappr fór þar niðr, sem hann var kom-
inn. Skilr þar með þeim; hafði Óláfr skaft,

en Hrappr spjótit. Eftir þetta binda þeir

Óláfr inn nautin, ok ganga heim síðan. Óláfr

sagði nú húskarli, at hann mun honum eigi

sakir á gefa þessi orðasemi. Um morgininn
eftir ferr Óláfr heiman ok þar til, er Hrappr
hafði dysjaðr verit, ok lætr þar til grafa.

Hrappr var þá enn ófúinn. par finnr Óláfr

spjót sitt. Síðan lætr hann gera bál; er Hrappr
brendr á báíi; ok er aska hans flutt á sjá

út. Heðan frá verðr engum manni mein at

aftrgöngu Hrapps.

25. Nú er at segja frá sonum Höskulds.

porleikr Höskuldsson hafði verit farmaðr
mikill ok var með tígnum mönnum, þá er

hann var í kaupferðum, áðr hann settist í

bú, ok þótti merkilegr maðr; verit hafði hann
ok í víkingu, ok gaf þar góða raun fyrir

karlmensku sakir. Bárðr Höskuldsson hafði

ok verit farmaðr, ok var vel metinn, hvar
sem hann kom, því at hann var enn bezti

drengr ok hófsmaðr um alt. Bárðr kváng-
aðist ok fekk breiðfirzkrar konu, er Ástríðr

hét; var hon kyngóð. Son Bárðar var pór-
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arinn, en dóttir hans Guðný, er átti Hallr

son Víga-Styrs, ok er frá þeim kominn mik-

ill áttbogi. Hrútr Herjólfsson gaf frelsi þræli

sínum, þeim er Hrólfr hét, ok þar meö fjár-

lilut nökkurn ok bústað at landamœri þeira

Höskulds, ok lágu svá nær landamerkin, at

þeim Hrýtlingum hafði yfir skotizt um þetta,

ok höfðu þeir settan lausingjann i land Hös-

kulds. Hann grœddi þar brátt mikit fé. Hös-

kuldi þótti þetta mikit í móti skapi, er Hrútr

hafði sett lausingjann við eyra honum; bað

iausingjann gjalda sér fé fyrir jörðina, þá
er hann bjó á, — „því at þat er mín eign."

Lausinginn ferr til Hrúts, ok segir honum alt

tal þeira. Hrútr bað hann engan gaum at

gefa ok gjalda ekki fé Höskuldi. „Veit ek

eigi," segir hann, „hvárr okkarr átt hefir

land þetta," Ferr nú lausinginn heim ok
sitr í búi sínu rétt sem áðr. LítJu siðar ferr

porleikr HÖskuldsson at ráði föður síns með
nökkura menn á bœ lausingjans, taka hann
ok drepa, en porleikr eignaði sér fé þat alt

ok föður sínum, er lausinginn hafði grœtt.

petta spurði Hrútr, ok líkar illa ok sonum
hans. peir váru margir þroskaðir, ok þótti

sá frændabálkr óárennilegr. Hrútr leitaði

laga um mál þetta, hversu fara ætti, ok er

þetta mál var rannsakat af lögmönnum, þá
gekk þeim Hrúti lítt í hag, ok mátu menn
þat mikils, er Hrútr hafði sett lausingjann

niðr á óleyfðri iörð Höskulds, ok hafði hann
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grœtt þar fé; hafði porleikr drepit hann á

eignum þeira feðga. Undi Hrútr ilia við sinn

hlut ok var þó samí. Eftir þetta lætr por-

leikr bœ gera at landamœri þeira Hrúts ok
Höskuíds, ok heitir þat á Kambsnesi par
bjó porleikr um hrið. sem fyrr var sagt.

porleikr gat son við konu sinni. Sá sveinn

var vatni ausinn ok nafn gefit ok kailaðr

Bolli. Var hann enn vænligsti maðr snemma.
26. Höskuldr Dala-Kolisson tók sótt i elli

sinni; hann sendi eftir sonum sínum ok öðr-

um frændum. Ok er þeir kómu, mælti Hös-

kuldr við þá brœðr Bárð ok porleik: „Ek
hefi tekit þyngd nökkura; hefi ek verit ósótt-

næmr maðr; hygg ek, at þessi sótt muni
Ifiða mik til bana, en nú er, svá sem ykkr
er kuiinigt, at þit eruð menn skilgetnir ok
eiguð at taka allan arf eftir mik, en sá er

son minn enn þriði, at eigi er eðliborinn.

Nu vil ek beiða ykkr brœðr, at Óláfr sé

leiddr til arfs ok taki fé at þriðjungi við

ykkr." Bárðr svarar fyrri ok sagði, at hann
mundi þetta gera, eftir því sem faðir hans
vildi, — „því at ek vænti mér sóma af Óláfi

í alla staði, því heldr sem hann er féríkari."

pá mælti porleikr: „Fjarri er þat minum
vilja, at Óíáfr sé arfgengr gerr; hefir Óláfr

œrit fé áðr; hefir þú, faðir, þar marga þína

muni til gefna ok lengi mjök misjafnat með
oss brœðrum; mun ek eigi upp gefa þann
sóma með sjálfvild, er ek em til borinn."
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Höskuldr mælti: „Eigi munu þit vilja ræna
mik lögum, at ek gefa tólf aura syni mín-

um, svá stórættaðum í móðurkyn, sem Óláfr

er." porleikr játtar því. Síðan lét Höskuldr

taka gulihring Hákonarnaut, hann vá mörk>
ok sverðit konungsnaut, er til kom háif mörk
gulls, ok gaf Óláfi syni sinum, ok þar með
giftu sína ok þeira frænda; kvaðst eigi fyrir

því þetta mæla, at eigi vissi hann, at hon
hafði þar staðar numit. Óláfr tekr við grip-

unum ok kvaðst til mundu hætta, hversu

porieiki likaði. Honum gazt illa at þessu,

ok þótíi Höskuldr hafa haft undirmál við

sik. Óláfr svarar: „Eigi mun ek gripina lausa

láía, porleikr, því at þú leyfðir þvílíka fé-

gjöí við vitni; mun ek til þess hætta, hvárt

ek fæ haidit." Bárðr kveðst vilja samþykkja
ráði fö'ður síns. Eftir þetta andast Höskuldr.

pai þótti mikill skaði, fyrst at upphafi son-

um hans ok öllum tengdamönnum þeira ok
vinum. Synir hans láta verpa haug virðuleg-

an eftir hann. Lítit var fé borit í haug hjá

honum. En er því var lokit, þá taka þeir

brœðr íal um þat, at þeir muni efna til erfis

eftir föður sinn, því at þat var þá tízka í

þat mund. pá mælti Óláfr: „Svá lízt mér^
sem ekki megi svá skjótt at þessi veizlu snúa,

ef hon skal svá virðuleg verða, sem oss þœtti

sóma; er nú mjök á liðit haustit, en ekki

auðvelt at afla fanga til; mun ok flestum

mönnum þykkja torvelt, þeim er langt eigu
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til at sœkja, á haustdegi, ok vis ván, at marg-
ir komi eigi, þeir er vér vildim helzt at kœmi.
Mun ek nú til þess bjóðast í sumar á þingi

at bjóða mönnum til boðs þessa; mun ek

leggja fram kostnað at þriðjungi til veizl-

unnar." pessu játtu þeir brœðr, en Óláfr ferr

nú heim. J?eir poiieikr ok Bárðr skifta fé

með sér; hlýtr Bárðr föðurleifð þeira, þvi

at til þess heldu fleiri menn, því at hann var

vinsælli. porleikr hlaut meir lausafé. Vel

var með þeim brœðrum Óláfi ok Bárði,

en heldr stygt með þeim Óláfi ok por-

leiki. Nú líðr sjá enn næsti vetr ok kemr
sumar, ok líðr at þingi. Búast þeir Höskulds-

synir nú til þings. Var þat brátt auðsætt, at

Óláfr mundi mjök vera fyrir þeim brœðr-
um. Ok er þeir koma til þings, tjalda þeir

húð sína ok bjuggust um vel ok kurteislega.

27. pat er sagt einn dag, þá er menn
^anga til Lögbergs, þá stendr Óláfr upp, ok
kveðr sér hljóðs ok segir mönnum fyrst frá-

fall föður síns — „eru hér nú margir menn,
frændr hans ok vinir. Nú er þat vili brœðra
minna, at ek bjóða yðr til erfis eftir Höskuld
föður várn, öllum goðorðsmönnum, því at

þeir munu flestir enir gildari menn, er í

tengdum váru bundnir við hann; skal ok því

lýsa, at engi skal gjafalaust á brott fara enna
meiri manna. par með viljum vér bjóða

bœndum ok hverjum, er þiggja vill, sælum
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ok veslum; skal sœkja hálfsmánaðar veizlu

á Höskuldsstaði, þá er tíu vikur erutilvetrar."

Ok er Óláfr lauk sínu máli, þá var góðr

rómr gerr, ok þótti þetta erendi stórum
skörulegt. Ok er Óláfr kom heim til búðar,

sagði hann brœðrum sínum þessa tilætlan.

peim fanst fátt um ok þótti œrit mikit við

haft. Eftir þingit riða þeir brœðr heim. Liðr

nú sumarit. Búast þeir brœðr við veizlunni.

Leggr Óláfr til óhneppilega at þriðjungi, ok
er veizlan búin með enum beztum föngum.
Var mikit til aflat þessar veizlu, þvi at þat

var ætlat, at fjölmenni mundi koma. Ok er

at veizlu kemr, er þat sagt, at flestir virð-

ingamenn koma, þeir sem heitit höfðu. Var
þat svá mikit fjölmenni, at þat er sögn
manna flestra, at eigi skyrti níu hundruð.
pessi hefir önnur veizla fjölmennust verit á

íslandi, en sú önnur, er Hjaltasynir gerðu
erfi eftir föður sinn; þar váru tólf hundruð.
pessi veizla var en sköruligsta at öllu, ok
fengu þeir brœðr mikinn sóma, ok var Óláfr

mest fyrirmaðr. Óláfr gekk til móts við báða
brœðr sína um fégjafir; var ok gefit öllum
virðingamönnum. Ok er flestir menn váru i

brottu farnir, þá víkr Óláfr til máls við por-
leik bróður sinn ok mælti: , 9Svá er frændi,

sem þér er kunnigt, at með okkr hefir verit

ekki mart; nú vilda ek til þess mæla, at vit

betraðim frændsemi okkra; veit ek, at þér
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mislíkar. er ek tók við gripum þeim, er fað~

ir niinn gaf mér á deyjanda degi; nú ef þú
þykkist af þessu vanhaldinn, þá vil ek þat

vinna til heils hugar þíns at fóstra son þinn,

ok er sá kallaðr æ minni maðr, er öðrum
fóstrar barn." J?orleikr tekr þessu vel ok
sagði sem satt er, at þetta er sœmilega
boðit. Tekr nú Óláfr við Bolla, syni porleiks.

pá var hann þrévetr. Skiljast þeir nú með
enum mesta kærleik, ok ferr Bolli heim í

Hjarðarholt með Óláfi. porgerðr tekr vei við

honum; fœðist Bolli þar upp, ok unna þau
honum eigi minna en sínum börnum.

28. Óláfr ok porgerðr áttu son. Sá sveinn

var vatni ausinn ok nafn gefit. Lét Óláfr kalla

hann Kjartan eftir Mýrkjartani móðurföður
sínum. peir Bolli ok Kjartan váru mjök
jafngamlir. Enn áttu þau fleiri börn. Son
þeira hét Steinþórr ok Halldórr, Helgi, ok
Höskuldr hét enn yngsti son Óláfs. Bergþóra
hét dóttir þeira Óláfs ok porgerðar ok por-

björg. 011 váru börn þeira mannvæn, er

þau óxu upp. í þann tíma bjó Hólmgöngu-
Bersi í Saurbœ, á þeim bœ, er í Tungu
heitir. Hann ferr á fund Óláfs ok bauð Hall-

dóri syni hans til fóstrs. pat þiggr Óláfr ok
ferr Halidórr heim með honum. Hann var þá
vetrgamall. paí sumar tekr Bersi sótt ok
liggr lengi sumars. pat er sagt einn dag, er

menn váru at heyverki í Tungu, en þeir tveir

inni, Halldórr ok Bersi,— lá Halldórrívöggu,
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— þá fellr vaggan undir sveininum ok hann
ór vöggunni á gólfit. J?á mátti Bersi eigi til

íara. J>á kvað Bersi þetta:

(1) Liggjum báðir

i lamasessi •

Haíldórr ok ek,

höfum engi þrek;

veldr elli mér,

en œska þér,

þess batnar þér,

en þeygi mér.

Síðan koma menn ok taka Halldór upp
af gólfinu, en Bersa batnar. Halldórr fœddist

þar upp ok var mikill maðr ok vasklegr,

Kjartan Óláfsson vex upp heima i Hjarðar-

holti. Hann var alira manna friðastr, þeira

er fœðst hafa á íslandi: hann var mikilleitr

ok vel farinn í andliti, manna bezt eygðr ok
Ijóslitaðr; mikit hár hafði hann, ok fagrt

sem silki, ok fell með lokkum, mikill maðr
ok sterkr, eftir sem verit hafði Egill móður-
faðir hans, eða pórólfr. Kjartan var hverj-

um manni betr á sik kominn, svá at allir

undruðust, þeir er sá hann; betr var hann ok
vígr en flestir menn aðrir; vel var hann hagr
ok syndr manna bezt; allar íþróttir hafði

hann mjök um fram aðra menn; hverjum
manni var hann lítillátari, ok vinsæll, svá
at hvert barn unni honum; hann var léttúðigr

ok mildr af fé. Óláfr unni mest Kjartani allra



78 LAXDŒLA SAGA

barna sinna. Bolli fóstbróðir hans var mikill

maðr; hann gekk næst Kjartani um allar í-

þróttir ok atgervi; sterkr var hann ok fríðr

sýnum, kurteislegr ok enn hermannligsti,

mikill skartmaðr. peir unnust mikit fóst-

brœðr. Sitr Óláfr nú at búi sínu, svá at vetr-

um skifti eigi allfám.

29. pat er sagt eitt vár, at Óláfr lýsti því

fyrir porgerði, at hann ætlar utan, — „vil

ek, at þú varðveitir bú okkart ok börn." por-

gerðr kvað sér lítit vera um þat, en Óiáfr

kvaðst ráða mundu. Hann kaupir skip, er

uppi stóð vestr í Vaðli. Óiáfr fór utan um
sumarií ok kemr skipi sínu við Hörðaland
par bjó sá maðr skamt á land upp, er hét

Geirmundr gnýr, ríkr maðr ok auðigr ok
víkingr mikill; ódældarmaðr var hann ok
hafði nú sezt um kyrt, ok var hirðmaðr Há-
konar jarls ens ríka. Geirmundr ferr til

skips ok kannast brátt við Óláf, þvi at hann
hafði heyrt hans getit. Geirmundr býðr Óláfi

til sín með svá marga menn, sem hann vildi.

pat þiggr Óláfr, ok ferr til vistar með sétta

mann. Hásetar Óiáfs vistast þar um Hörða-
land. Geirmundr veitir Óláfi vel. par var

bœr reisuiegr ok mart manna. Var þar gleði

mikil um vetrinn. En er á leið vetrinn, sagði

Óláfr Geirmundi skyn á um erendi sín, at

hann vill afla sér húsaviðar; kvaðst þykkja
mikit undir, at hann fengi gott viðaval.

Geirmundr svarar: „Hákon jarl á bezta
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mörk, ok veit ek víst, ef þú kemr á hans
fund, at þér mun sú innan handar, þvi at

jarl fagnar vel þeim mönnum, er eigi eru

jafnvel mentir sem þú, Óláfr, ef hann sœkja
heim." Um várit byrjar Óláfr ferð sina á
fund Hákonar jarls; tók jarl við honum
ágæta vel ok bauð Óláfi með sér at vera

svá iengi, sem hann vildi. Óláfr segir jarli,

hversu af stóðst um ferð hans — „vil ek
þess beiða yðr, herra, at þér létið oss heimila

mörk yðra at höggva húsavið." Jarl svarar:

„Ósparat skal þat, þóttu fermir skip þitt af

þeim viði, er vér munum gefa þér, þvi at

vér hyggjum, at oss sœki eigi heim hversdag-

lega slíkir menn af íslandi." En at skilnaði

gaf jarl honum exi gulirekna, ok var þat en
mesta gersemi. Skiidust síðan með enum
nxesta kærleik. Geirmundr skipar jarðir sín-

ar á laun ok ætlar út til íslands um
sumarit á skipi Óláfs. Leynt hefir hann
þessu alla menn. Eigi vissi Óláfr, fyrr en Geir-

mundr flutti fé sitt til skips Óláfs, ok var
þat mikill auðr. Óláfr mælti: „Eigi mundir
þú hafa farit á mínu skipi, ef ek hefða fyrr

vitat, þvi at vera ætla ek þá munu nökkura
á íslandi, at betr gegndi, at þik sæi aldri, en

nú er þú ert hér kominn við svá mikit fé,

þá nenni ek eigi at reka þik aftr sem bú-

rakka." Geirmundr segir: „Eigi skal aftr

setjast, þóttu sér heldr stórorðr; þvi at ek

ætla at vera at fá yðvarr farþegi." Stíga þeir
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Óláfr á skip ok sigla í haf. peim byrjaði vel,

ok tóku Breiðafjörð; bera nú bryggjur á

iand í Laxárósi. Lætr Óláfr bera viðu af

skipi ok setr upp skipit i hróf þat, er faðir

hans hafði gera látit. Óiáfr bauð Geirmundi
til visíar með sér. pat sumar lét Óláfr gera

eldhús í Hjarðarholti, meira ok betra en

menn hefði fyrr sét. Váru þar markaðar
ágætlegar sögur á þiliviðinum ok svá á ræfr-

inu. Var þat svá vel smíðat, at þá þótti miklu
skrautlegra, er eigi váru tjöldin uppi. Geir-

mundr var fáskiftinn hversdagla, óþýðr
við flesta, en hann var svá búinn jafnan, at

hann hafði skarlatskyrtil rauðan ok gráfeid

yztan ok bjarnskinnshúíu á höfði, sverð i

hendi; þat var mikit vápn ok gott, tannhjölt

at; ekki var þar borit silfr á, en brandrinn

var hvass ok beið hvergi ryð á. petta sverð

kailaði hann Fótbít, ok lét þat aldregi hendi

firr ganga. Geirmundr hafði skamma hríð

þar verit, áðr hann feldi hug til puríðar, dótt-

ur Óláfs, ok vekr hann bónorð við Óláf, en
hann veitti afsvör. Síðan berr Geirmundr f

é

undir porgerði, til þess at hann næði ráð-

inu. Hon tók við fénu, því at eigi var smám
fram lagt. Síðan vekr porgerðr þetta mál við

Óláf. Hon segir ok sína ætlan, at dóttir þeira

muni eigi betr verða gefin, — „því at hann
er garpr mikill, auðigr ok stórlátr." — pá
svarar Óláfr: „Eigi skal þetta gera í móti
þér, heldr en annat, þótt ek væra fúsari at
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gifta puríði öðrum manni." porgerðr gengr

í brott ok þykkir gott orðit sitt erendi; sagði

nú svá skapat Geirmundi. Hann þakkaði

henni sin tillög ok skörungsskap. Vekr nú
Geirmundr bónorðit i annat sinn við Óláf, ok
var þat nú auðsótt. Eftir þat fastnar Geir-

mundr sér puríði, ok skal boð vera at áliðn-

um vetri í Hjarðarholti. pat boð var allfjöl-

nient, því at þá var algert eldhúsit. par var

at boði Úlfr Uggason, ok hafði ort kvæði
um Óláf Höskuldsson ok um sögur þær, er

skrifaðar váru á eldhúsinu, ok fœrði hann
þar at boðinu. petta kvæði er kallat Hús-
drápa ok er vel ort. Óláfr launaði vel kvæðit.

Hann gaf ok stórgjafir öllu stórmenni, er

hann hafði heim sótt. pótti Óláfr vaxit hafa

af þessi veizlu.

30. Ekki var mart um í samförum þeira

Geirmundar ok puríðar; var svá af beggja
þeira hendi. J>rjá vetr var Geirmundr með
Óláfi, áðr hann fýstist í brott ok lýsti því,

at puríðr mundi eftir vera ok svá dóttir

þeira, er Gróa hét. Sú mœr var þá vetrgömul;
en fé vill Geirmundr ekki eftir leggja. petta

líkar þeim mœðgum stórum illa, ok segja til

Óláfi, en Óláfr mælti þá: „Hvat er nú, por-

gerðr? er austmaðrinn eigi jafnstórlátr nú,

sem um haustit, þá er hann bað þik mœgð-
arinnar?" Kómu þær engu á leið við Óláf,

því at hann var um alla hluti samningar-
maðr; kvað ok mey skyldu eftir vera, þar tO

6
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er hon kynni nökkurn farnað. En at skiln-

aði þeira Geirmundar, gaf Óláfr honum
kaupskipit með öllum reiða. Geirmundr
þakkar honum vel, ok sagði gefit allstór-

mannlega. Síðan býr hann skipit ok siglir

út ór Laxárósi léttan landnyrðing, ok fellr

veðrit, er þeir koma út at eyjum. Hann
liggr út við Öxney hálfan mánuð, svá at

honum gefr eigi i brott. í þenna tima átti

Óláfr heimanför at annast um reka sína.

Síðan kallar puríðr dóttir hans til sín hús-

karla; bað þá fara með sér. Hon hafði ok
með sér meyna; tíu váru þau saman. Hon
lætr setja fram ferju, er Óláfr átti. puríðr

bað þá sigla ok róa út eftir Hvammsfirði. Ok
er þau koma út at eyjum, bað hon þá skjóta

báti útbyrðis, er stóð á ferjunni. puríðr sté

á bátinn ok tveir menn aðrir, en hon bað
þá gæta skips, er eftir váru, þar til er hon
kœmi aftr. Hon tók meyna í faðm sér ok
bað þá róa yfir strauminn, þar til er þau
mætti ná skipinu. Hon greip upp nafar ór

stafnlokinu, ok seldi í hendr förunaut sín-

um öðrum; bað hann ganga á knarrarbátinn

ok bora, svá at ófœrr væri, ef þeir þyrfti

skjótt til at taka. Síðan lét hon sik flytja á

land ok hafði meyna i faðmi sér; þat var

í sólarupprás. Hon gengr út eftir bryggju

ok svá i skipit. Allir menn váru í svefni.

Hon gekk at húðfati því, er Geirmundr svaf

í. Sverðit Fótbitr hekk á hnykkistafnunu
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puríðr setr nú meyna Gró í húðfatit, en
greip upp Fótbít ok hafði með sér. Siðan

gengr hon af skipinu ok til förunauta sinna.

Nú tekr mœrin at gráta. Við þat vaknar Geir-

mundr ok sezt upp ok kennir barnit, ok
þykkist vita, af hverjum rifjum vera mun.
Hann sprettr upp ok vill þrífa sverðit ok
missir, sem ván var; gengr út á borð ok
sér, at þau róa frá skipinu. Geirmundr kall-

ar á menn sína ok bað þá hlaupa í bátinn

ok róa eftir þeim. peir gera svá, ok er þeir

eru skamt komnir, þá finna þeir, at sjár

kolblár fellr at þeim; snúa nú aftr til skips.

pá kallar Geirmundr á puríði ok bað hana
aftr snúa ok fá honum sverðit Fótbít, —
„en tak við mey þinni, ok haf heðan með
henni fé svá mikit, sem þú vill." puriðr seg-

ir: „pykki þér betra en eigi at ná sverðinu?"

Geirmundr svarar: „Mikit fé læt ek ann-

at, áðr mér þykkir betra at missa sverðs-

ins." Hon mælti: „J?á skaltu aldri fá þat; hef-

ir þér mart ódrengilega farit til vár; mun
nú skilja með okkr." pá mælti Geirmundr:
„Ekki happ mun þér i verða at hafa með
þér sverðit." Hon kvaðst til þess mundu
hætta. „pat læt ek þá um mælt," segir Geir-

mundr, „at þetta sverð verði þeim manni
at bana í yðvarri ætt, er mestr er skaði at

ok óskaplegast komi við." Eftir þetta ferr

puríðr heim í Hjarðarholt. Öláfr var ok þá
heim kominn ok lét lítt yfir hennar tiltekju;
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en þó var kyrt. puríðr gaf Bolla frænda sín-

um sverðit Fótbít, því at hon unni honum
eigi minna en brœðrum sínum; bar Bolli

þetta sverð lengi siðan. Eftir þetta byrjaði

þeim Geirmundi; sigla þeir i haf ok koma
við Noreg um haustit. J?eir sigla á einni nótt

í boða fyrir Staði; týnist Geirmundr ok öll

skipshöfn hans. Ok lýkr þar frá Geirmundi
at segja.

31. Óláfr Höskuldsson sat i búi sínu í

miklum sóma, sem fyrr var ritat. Guðmundr
hét maðr Sölmundarson. Hann bjó í Ás«

bjarnarnesi norðr í Víðidal. Guðmundr var

auðigr maðr; hann bað puríðar, ok gat hana
með miklu fé. puríðr var vitr kona ok skap-

stór ok skörungr mikill. Hallr hét son þeira

ok Barði, Steinn ok Steingrímr. Guðrún hét

dóttir þeira ok Ólof. porbjörg, dóttir Óláfs,

var kvenna vænst ok þrekleg; hon var köll-

uð porbjörg digra, ok var gift vestr i Vatns-

fjörð Ásgeiri Knattarsyni. Hann var göfugr

maðr. peira son var Kjartan, faðir porvalds,

föður pórðar, föður Snorra, föður porvalds.

paðan er komit Vatnsfirðingakyn. Síðan átti

porbjörgu Vermundr porgrímsson; þeira

dóttir var porfinna, er átti porsteinn Kugga-
son. Bergþóra Óláfsdóttir var gift vestr í

Djúpafjörð pórhalli goða, syni Odda Ýrar-

sonar. peira son var Kjartan, faðir Smið-
Sturlu. Hann var fóstri pórðar Gilssonar,

föður Sturlu. Óláfr pái átti marga kostgripi
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í ganganda fé. Hann átti uxa góðan, er Harri
hét, apalgrár at lit, meiri en önnur naut.

Hann hafði fjögur horn; váru tvau mikil ok
stóðu fagrt, et þriðja stóð i loft upp, et fjórða

stóð ór enni ok niðr fyrir augu honum; þat

var brunnvaka hans; hann krapsaði sem
hross. Einn fellivetr mikinn gekk hann ór

Hjarðarholti ok þangat, sem nú heita Harra-

staðir, í Breiðafjarðardali; þar gekk hann
um vetrinn með sextán nautum, ok kom
þeim öllum á gras; um várit gekk hann
heim í haga, þar sem heitir Harraból í Hjarð-

arholtslandi. J?á er Harri var átján vetra

gamall, þá fell brunnvaka hans af höfði hon-
um, ok þat sama haust lét Óláfr höggva
hann. Ena næstu nótt eftir dreymdi Óláf, at

kona kom at honum; sú var mikil ok reiðu-

leg. Hon tók til orða: „Er þér svefns?" Hann
kvaðst vaka. Konan mælti: „J?ér er svefns,

en þó mun fyrir hitt ganga. Son minn hefir

þú drepa látit ok koma ógervilegan mér til

handa, ok fyrir þá sök skaltu eiga at sjá

þinn son alblóðgan af mínu tilstilli; skal ek
ok þann til velja, er ek veit, at þér er ófal-

astr." Síðan hvarf hon á brott. Óláfr vaknaði
ok þóttist sjá svip konunnar. Óláfi þótti

mikils um vert drauminn ok segir vinum
sínum ok varð ekki ráðinn, svá at honum
líki. peir þóttu honum bezt um tala, er þat

mæltu, at þat væri draumskrök, er fyrir

hann hafði borit.
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32. Ósvífr hét maðr ok var Helgason, Ótt-

ars sonar, Bjarnarsonar cns austrœna, Ketils

sonar flatnefs, Bjarnar sonar bunu. Móðir
Ósvífrs hét Niðbjörg, hennar móðir Kaðlín,

dóttir Göngu-Hrólfs Öxna-pórissonar; hann
var hersir ágætr austr í Vik; þvi var hann
svá kallaðr, at hann átti eyjar þrjár ok átta

tigu yxna í hverri. Hann gaf eina eyna ok
yxnina með Hákoni konungi, ok varð sú

gjöf allfræg. Ósvífr var spekingr mikill; hann
bjó at Laugum í Sælingsdal. Laugabœr stendr

fyrir norðan Sælingsdalsá, gegnt Tungu.
Kona hans hét pórdís, dóttir pjóðólfs lága.

Óspakr hét son þeira, annarr Helgi, þriði

Vandráðr, fjórði Torráðr, fimti pórólfr. All-

ir váru þeir víglegir menn. Guðrún hét dótt-

ir þeira; hon var kvenna vænst, er upp óxu
á íslandi, bæði at ásjánu ok vitsmunum.
GuSrún var kurteis kona, svá at i þann tima

þóttu alt barnavípur, þat er aðrarkonurhöfðu
í skarti hjá henni. Allra kvenna var hon
kœnst ok bezt orði farin; hon var örlynd

kona. Sú kona var á vist með Ósvífri, er

pórhalla hét ok var kölluð en málga; hon
var nökkut skyld Ósvifri. Tvá sonu átti hon;

hét annarr Oddr, en annarr Steinn; þeir váru

knálegir menn ok váru mjök grjótpálar fyr-

ir búi Ósvífrs. Málgir váru þeir sem móðir
þeira, en óvinsælir; þó höfðu þeir mikit hald

af sonum Ósvífrs. í Tungu bjó sá maðr, er

pórarinn hét, son póris sælings; hann var
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góðr búandi. pórarinn var mikill maðr ok
sterkr; hann átti lendur góðar, en minna
lausafé. Ósvífr vildi kaupa at honum lend-

ur, því at hann hafði landeklu, en fjölda

kvikfjár. petta fór fram, at ósvífr keypti

at pórarni af landi hans alt frá Gnúpu-
skörðum ok eftir dalnum tveim megin
til Stakkagils; þat eru góð lönd ok
kostig. Hann hafði þangat selför. Jafnan

hafði hann hjónmart; var þeira ráðahagr enn
virðuligsti. Vestr í Saurbœ heitir bœr á Hóli,

J?ar bjuggu mágar þrír. porkell hvelpr ok
Knútr váru brœðr ok ættstórir menn. Mágr
þeira átti bú með þeim, sá er pórðr hét.

Hann er kendr við móður sína ok kallaðr

Ingunnarson. Faðir pórðar var Glúmr Geira-

son. pórðr var vænn maðr ok vasklegr, gerr

at sér ok sakamaðr mikill. pórðr átti systur

þeira porkels, er Auðr hét; ekki var hon
væn kona né gervileg. pórðr unni henni lít-

it; hafði hann mjök slœgzt til fjár, þvi at

þar stóð auðr mikill saman. Var bú þeira

gott, síðan pórðr kom til ráða með þeim.

33. Gestr Oddleifsson bjó vestr á Barða-

strönd, í Haga. Hann var höfðingi mikil! ok
spekingr at viti, framsýnn um marga hluti,

vel vingaðr við alla ena stœrri menn, ok
margir sóttu ráð at honum. Hann reið hvert

sumar til þings ok hafði jafnan gistingar-

stað á Hóli. Einhverju sinni bar enn svá til,

at Gestr reið til þings ok gisti á Hóli. Hann
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býst um morguninn snemma, þvi at leið var
löng; hann ætlaði um kveldit i pykkvaskóg
til Ármóðs, mágs síns; hann átti pórunni
systur Gests; þeira synir váru þeir Örnólfr

ok Halldórr. Gestr ríðr nú um daginn vest-

an ór Saurbœ ok kemr til Sælingsdalslaugar

ok dvelst þar um hrið. Guðrún kom til laug-

ar ok fagnar vel Gesti frænda sinum. Gestr

tók henni vel, ok taka þau tal saman, ok
váru þau bæði vitr ok orðig. En er á líðr

daginn, mælti Guðrún: „J?at vilda ek, frændi,

at þú riðir til vár i kveld með allan flokk

þinn; er þat ok vili feðr míns, þótt hann
unni mér virðingar at bera þetta erendi, ok
þat með, at þú gistir hér hvert sinn, er þú
ríðr vestr eða vestan." Gestr tók þessu vel,

ok kvað þetta skörulegt erendi; en kvaðst

þó mundu riða, svá sem hann hafði ætlat.

Guðrún mælti: „Dreymt hefir mik mart í

vetr, en fjórir eru þeir draumar, er mér afla

mikillar áhyggju, en engi maðr hefir þá svá

ráðit, at mér líki, ok bið ek þó eigi þess, at

þeir sé i vil ráðnir." Gestr mælti þá: „Seg

þú drauma þína; vera má, at vér gerim af

nökkut." Guðrún segir: „Úti þóttumst ek

vera stödd við lœk nökkurn, ok hafða ek

krókfald á höfði ok þótti mér illa sama,

ok var ek fúsari at breyta faldinum, en marg-
ir töldu um, at ek skylda þat eigi gera. En
ek hlýdda ekki á þat, ok greip ek af höfði

mér faldinn ok kastaða ek út á lœkinn, —
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ok var þessi draumr eigi lengri." Ok enn
mælti Guðrún: „J?at var upphaf at öðrum
draum, at ek þóttumst vera stödd hjá vatni

einu; svá þótti mér, sem kominn væri silfr-

hringr á hönd mér, ok þóttumst ek eiga ok
einkarvel sama. pótti mér þat vera allmikil

gersemi ok ætlaða ek lengi at eiga, ok er

mér váru minstar vánir, þá rendi hringrinn

af hendi mér ok á vatnit, ok sá ek hann
aldri síðan. pótti mér sá skaði miklu meiri,

en ek mætta at glikendum ráða, þótt ek
hefða einum grip týnt. Síðan vaknaða ek."

Gestr svarar þessu einu: „Era sjá draumr
minni." Enn mælti Guðrún: „Sá er enn
þriði draumr minn, at ek þóttumst hafa

gullhring á hendi ok þóttumst ek eiga hring-

inn, ok þótti mér bœttr skaðinn; kom mér
þat í hug, at ek munda þessa hrings lengr

njóta en ens fyrra; en eigi þótti mér sjá

gripr því betri, sem gull er dýrra en silfr.

Siðan þóttumst ek falla ok vilja styðja mik
með hendinni, en gullhringrinn mœtti steini

nökkurum ok stökk í tvá hluti, ok þótti mér
dreyra ór hlutunum. pat þótti mér líkara

harmi en skaða, er ek þóttumst þá bera eft-

ir; kom mér þá í hug, at brestr hafði verit

á hringnum, ok þá er ek hugða at brotunum
eftir, þá þóttumst ek sjá fleiri brestina á, ok
þótti mér þó sem heill mundi, ef ek hefða

betr til gætt, ok var eigi þessi draumr lengri.
6*

Gestr svarar: „Ekki fara í þurð draumarn-
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ir." Ok enn mælti Guðrún: „Sá er enn fjórði

draumr minn, at ek þóttumst hafa hjálm
á höfði af gulli, ok var settr mjök gimstein-

um. Ek þóttumst eiga þá gersemi; en þat

þótti mér helzt at, at hann var nökkurs til

þungr; því at ek fekk varla valdit, ok bar ek
halt höfuðit, ok gaf ek þó hjálminum enga
sök á því, ok ætlaða ekki at lóga honum,
en þó steyptist hann af höfði mér ok út á

Hvammsfjörð, ok eftir þat vaknaða ek. Eru
þér nú sagðir draumarnir allir." Gestr svar-

ar: „Glögt fæ ek sét, hvat draumar þessir

eru, en mjök mun þér samstaft þykkja, því

at ek mun næsta einn veg alla ráða; bœndr
mantu eiga fjóra, ok væntir mik þá, er þú
ert enum fyrsta gift, at þat sé þér ekki girnda-

ráð. J?ar er þú þóttist hafa mikinn fald á

höfði ok þótti þér illa sama, þar muntu lítit

unna honum, ok þar er þú tökt af höfði

þér faldinn ok kastaðir á vatnit, þar muntu
ganga frá honum. pví kalla menn á sæ kast-

at, er maðr lætr eign sína ok tekr ekki i mót."
Ok enn mælti Gestr: „Sá var draumr þinn

annarr, at þú þóttist hafa silfrhring á hendi;

þar muntu vera gift öðrum manni ágætum;
þeim muntu unna mikit ok njóta skamma
stund; kemr mér ekki at óvörum, þóttu miss-

ir hann með druknun, ok eigi geri ek þann
draum lengra. Sá var enn þriði draumr
þinn, at þú þóttist hafa gullhring á hendi.

par muntu eiga enn þriðja bónda. Ekki mun
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sá því meira verðr, sem þér þótti sá rnálmr-

inn torugætari ok dýrri, en nær er þat minu
"hugboði, at í þat mund muni orðit siðaskifti,

ok muni sá þinn bóndi hafa tekit við þeim
sið, er vér hyggjum at miklu sé háleitarl

En þar er þér þótti hringrinn í sundr

stökkva, nökkut af þinni vangeymslu, ok
sátt blóð koma ór hlutunum, þá mun sá

þinn bóndi vera veginn; muntu þá þykkjast

glögt sjá þá þverbresti, er á þeim ráðahag

hafa verit." Ok enn mælti Gestr: „Sá er enn
fjórði draumr þinn, at þú þóttist hafa hjálm
á höfði af gulli ok settan gimsteinum, ok
var þér þungbærr; þar munt þú eiga enn
fjórða bónda. Sá mun vera mestr höfðingi,

ok mun bera heldr œgishjálm yfir þér. Ok
þar er þér þótti hann steypast út á Hvamms-
fjörð, þá man hann þann sama fjörð fyrir

hitta á enum efsta degi síns lífs, Geri ek nú
þenna draum ekki lengra." Guðrúnu setti

dreyrrauða, meðan draumarnir váru ráðnir;

en engi hafði hon orð um, fyrr en Gestr lauk

sínu máli. pá segir Guðrún: „Hitta mund-
ir þú fegri spár í þessu máli, ef svá væri í

hendr þér búit af mér, en haf þó þökk fyrir,

er þú hefir ráðit draumana. En mikit er til

at hyggja, ef þetta alt skal eftir ganga."

Giíðrún bauð þá Gesti af nýju, at hann skyldi

þar dveljast um daginn; kvað þá Ósvífr mart
spaklegt tala mundu. Hann svarar: „Ríða
mun ek, sem ek hefi á kveðit. En segja skaltu
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föður þínum kveðju mína, ok seg honuœ
þau mín orð, at koma mun þar, at skemra
mun í milli bústaða okkarra Ósvifrs, ok muií
okkr þá hœgt um tal, ef okkr er þá leyft at

talast við." Síðan fór Guðrún heim, en Gestr

reið í brott ok mœtti heimamanni Óláfs við

túngarð. Hann bauð Gesti í Hjarðarholt, at

orðsending Óláfs. Gestr kvaðst vilja finna

Óláf um daginn, en gista í pykkvaskógi. Snýr
húskarl þegar heim ok segir Óláfi svá skap-

at. Óláfr lét taka hesta, ok reið hann í móti
Gesti við nökkura menn. peir Gestr finnast

inn við Ljá. Óláfr fagnar honum vel ok bauð^

honum til sín með allan flokk sinn, Gestr

þakkar honum boðit ok kvaðst riða mundn
á bœinn ok sjá hýbýli hans, en gista Ármóð,
Gestr dvaldist litla hrið ok sá þó viða á bœ^
inn ok lét vel yfir; kvað eigi þar fé til spar-

at bœjar þess. Óláfr reið á leið með Gesti tiT

Laxár. peir fóstbrœðr höfðu verit á sundi

um daginn. Réðu þeir Óláfssynir mest fyrir

þeiri skemtun; margir váru ungir menn af

öðrum bœjum á sundi. pá hlupu þeir Kjartan

ok Bolli af sundi, er flokkrinn reið at; váru

þá mjök klæddir, er þeir Gestr ok Óláfr riðu

at. Gestr leit á þessa ena ungu menn um
stund, ok sagði Óláfi, hvar Kjartan sat ok
svá Bolli, ok þá rétti Gestr spjótshalann at

sérhverjum þeira Óláfssona, ok nefndi þá
alla, er þar váru; en margir váru þar aðrir

menn allvænlegir, þeir er þá váru af sundí
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komnir, ok sátu á árbakkanum hjá þeim
Kjartani. Ekki kvaðst Gestr þekkja ættar-

bragð Óláfs á þeim mönnum. pá mælti Óláfr:

„Eigi má ofsögum segja frá vitsmunum þín-

um, Gestr, er þú kennir óséna menn, ok þat

vil ek, at þú segir mér, hverr þeira enna ungu
manna mun mestr verða fyrir sér." Gestr

svarar: „pat mun mjök ganga eftir ástríki

þínu, at um Kjartan mun þykkja mest vert,

meðan hann er uppi." Siðan keyrði Gestr

hestinn ok reið í brott, en nökkuru síðar

ríðr pórðr enn lági, son hans, hjá honum
ok mælti: „Hvat berr nú þess við, faðir minn,
er þér hrynja tár?" Gestr svarar: „parfleysa

er at segja þat, en eigi nenni ek at þegja

yfir þvi, er á þínum dögum mun fram koma,
en ekki kemr mér at óvörum, þótt Bolli

standi yfir höfuðsvörðum Kjartans, ok hann
vinni sér þá ok höfuðbana, ok er þetta ilt

at vita um svá mikla ágætismenn." Síðan
riðu þeir til þings, ok er kyrt þingit.

34. porvaldr hét maðr, son Halldórs

Garpsdalsgoða. Hann bjó í Garpsdal í Gils-

firði, auðigr maðr ok engi hetja. Hann bað
Guðrúnar Ósvífrsdóttur á alþingi, þá er hon
var fimtán vetra gömul. pví máli var eigi

fjarri tekit, en þó sagði Ósvífr, at þat mundi
á kostum finna, at þau Guðrún váru eigi

jafnmenni. porvaldr talaði óharðfœrilega,

kvaðst konu biðja, en ekki fjár. Síðan var
Guðrún föstnuð porvaldi ok réð Ósvífr einn
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máldaga, ok svá var skilt, at Guðrún skyldí

ein ráða fyrir fé þeira, þegar er þau koma
í eina rekkju ok eiga alls helming, hvárt er
samfarar þeira væri lengri eða skemri. Hann
skyldi ok kaupa gripi til handa henni, svá at

engi jafnfjáð kona ætti betri gripi, en þó)

mætti hann halda búi sínu fyrir þær sakir*

Ríða menn nú heim af þingi. Ekki var Guð-
rún at þessu spurð, ok heldr gerði hon sér

at þessu ógetit, ok var þó kyrt. Brúðkaup var

í Garpsdal at tvímánuði. Lítt unni Guðrún
porvaldi ok var erfið í gripakaupum. Váru
engar gersimar svá miklar á Vestfjörðum,

at Guðrúnu þœtti eigi skaplegt, at hon ætti*

en galt fjándskap porvaldi, ef hann keypti

eigi, hversu dýrar sem metnar váru. pórðr
Ingunnarson gerði sér dátt við þau porvald

ok Guðrúnu ok var þar löngum, ok fell þar
mörg umrœða á um kærleika þeira pórðar
ok Guðrúnar. pat var eitt sinn, at Guðrún
beiddi porvald gripa kaups. porvaldr kvað
hana ekki hóf at kunna, ok sló hana kinn-

hest. pá mælti Guðrún: „Nú gaftu mér þatr

er oss konum þykkir miklu skifta, at vér

eigim vel at gert, en þat er litaraft gott, ok
af hefir þú mik ráðit brekvísi við þik." pat

sama kveld kom pórðr þar. Guðrún sagði

honum þessa svívirðing ok spurði hann,

hverju hon skyldi þetta launa. pórðr mælti:

„Hér kann ek gott ráð. Gerðu honum skyrtu

ok brautgangs höfuðsmátt, ok seg skilit við
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hann fyrir þessar sakir." Eigi mælti Guðrún
í móti þessu, ok skilja þau talit. J?at sama vár

segir Guðrún skilit við porvald, ok fór heim
til Lauga. Síðan var gert féskifti þeira por-

valds ok Guðrúnar, ok hafði hon helming
fjár alls, ok var nú meira en áðr. Tvá vetr

höfðu þau ásamt verit. pat sama vár seldi

Ingunn land sitt í Króksfirði, þat sem síðan

heitir á Ingunnarstöðum, ok fór vestr á

Skálmarnes; hana hafði átt Glúmr Geirason,

sem fyrr var ritat. I þenna tíma bjó Hall-

steinn goði á Hallsteinsnesi fyrir vestan

porskafjörð; hann var ríkr maðr ok meðal-

lagi vinsæll.

35. Kotkell hét maðr, er þá hafði út komit
fyrir lítlu. Gríma hét kona hans. peira synir

váru þeir Hallbjörn slíkisteinsauga ok Stíg-

andi. pessir menn váru suðreyskir. Öll váru
þau mjök fjölkunnig ok enir mestu seið-

menn. Hallsteinn goði tók við þeim ok setti

þau niðr at Urðum í Skálmarfirði, ok var

þeira bygð ekki vinsæl. petta sumar fór

Gestr til þings ok fór á skipi til Saurbœjar,
sem hann var vanr. Hann gisti á Hóli i Saur-

bœ. peir mágar léðu honum hesta, sem fyrr

var vant. pórðr Ingunnarson var þá í för

með Gesti, ok kom til Lauga í Sælingsdal.

Guðrún Ósvífrsdóttir reið til þings ok fylgdi

henni pórðr Ingunnarson. pat var einn dag,

er þau riðu yfir Bláskógaheiði, — var á

veðr gott; þá mælti Guðrún: „Hvárt er þat
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satt, pórðr, at Auðr kona þin er jafnan í

brókum ok setgeri í, en vafit spjörrum mjök
í skúa niðr?" Hann kvaðst ekki hafa til þess

fundit. „Lítit bragð mun þá at," segir Guð-
rún, „ef þú finnr eigi, ok fyrir hvat skal

hon þá heita Bróka-Auðr?" pórðr mælti:

„Vér ætlum hana lítla hríð svá hafa verit

kallaða." Guðrún svarar: „Hitt skiftir hana
enn meira, at hon eigi þetta nafn lengi sið-

an." Eftir þat kómu menn til þings; er þar
alt tíðendalaust. pórðr var jafnan í búð
Gests ok talaði þá jafnan við Guðrúnu. Einn
dag spurði pórðr Ingunnarson Guðrúnu,
hvat konu varðaði, ef hon væri í brókum
jafnan svá sem karlar. Guðrún svarar: „Slíkt

víti á konum at skapa fyrir þat á sití hóf

sem karlmanni, ef hann hefir höfuðsmátt
svá mikla, at sjái geirvörtur hans berar,

brautgangssök hvárttveggja." pa mælti
pórðr: „Hvárt ræðr þú mér, at ek segi skilit

við Auði hér á þingi eða i héraði, ok geri

ek þat við fleiri manna ráð, því at menn
eru skapstórir, þeir er sér mun þykkja mis-

boðit i þessu?" Guðrún svarar stundu siðar:

„Aftans bíðr óframs sök." p>á spratt pórðr
þegar upp ok gekk til Lögbergs ok nefndi sér

vátta at. Hann segir skilit við Auði, ok fann
þat til saka, at hon skarst í setgeirabrœkr

sem karlkonur. Brœðrum Auðar líkar illa ok
er þó kyrt. pórðr ríðr af þingi með þeim
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Ósvífrs sonum. En er Auðr spyrr þessi tíð-

endi, þá mælti hon:

„Vel es ek veit þat,

vask ein of látin/'

Síðan reið pórðr til féskiftis vestr til Saur-

bœjar með tólfta mann ok gekk þat greitt,

því at pórði var óspart um, hversu fénu var

skift. pórðr rak vestan til Lauga mart bú-

fé. Síðan bað hann Guðrúnar. Var honum
þat mál auðsótt við Ósvífr, en Guðrún mælti

^kki i móti. Brullaup skyldi vera at Laug-

um at tíu vikum sumars; var sú veizla

allsköruleg. Samför þeira pórðar ok Guð-
rúnar var góð. pat eitt helt til, at por-

kell hvelpr ok Knútr fóru eigi málum á

hendr pórði Ingunnarsyni, at þeir fengu eigi

styrk til. Annat sumar eftir höfðu Hólsmenn
selför i Hvammsdal; var Auðr at seli. Lauga-
menn höfðu selför i Lambadal; sá gengr

vestr í fjöll af Sælingsdal. Auðr spyrr þann
niann, er smalans gætti, hversu oft hann
fyndi smalamann frá Laugum. Hann kvað
þat jafnan vera, sem líklegt var, því at háls

einn var á milli seljanna. pá mælti Auðr: „pú
skalt hitía í dag smalamann frá Laugum, ok
máttu segja mér, hvat mannaeratvetrhúsum
eða í seii, ok rœð alt vingjarnlega til pórðar,

sem þú átt at gera." Sveinninn heitr at gera

svá, sem hon mælti. En um kveldit, er smala-

maðr kom heim, spyrr Auðr tíðenda. Smala-
7
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maðrinn svarar: „Spurt hefi ek þau tíðendi,

er þér munu þykkja góð, at nú er breitt

hvilugólf milli rúma þeira pórðar ok Guð-
rúnar; því at hon er í seli, en hann heljast

á skálasmið, ok eru þeir Ósvífr tveir at vetr-

húsum." „Vel hefir þú njósnat," segir hon.

„ok haf söðlat hesta tvá, er menn fara at

sofa." Smalasveinn gerði, sem hon bauð, ok
nökkuru fyrir sólarfall sté Auðr á bak, ok var

hon þá at vísu í brókum. Smalasveinn reið

öðrum hesti ok gat varla fylgt henni; svá

knúði hon fast reiðina. Hon reið suðr yfir

Sælingsdalsheiði, ok nam eigi staðar fyrr en

undir túngarði at Laugum. pá sté hon af

baki, en bað smalasveininn gæta hestanna,

meðan hon gengi til húss. Auðr gekk at dur-

um ok var opin hurð; hon gekk til eldhúss

ok at íokrekkju þeiri, er pórðr lá i ok svaf.

Var hurðin fallin aftr, en eigi lokan fyrir.

Hon gekk í lokrekkjuna, en pórðr svaf ok
horfði í loft upp. pá vakti Auðr pórð, en

hann snerist á hliðina, er hann sá, at maðr
var kominn. Hon brá þá saxi ok lagði á

pórði ok veitti honum áverka mikla, ok kom
á höndina hœgri, varð hann sárr á báð-

um geirvörtum; svá lagði hon til fast, at

saxit nam í beðinum staðar. Síðan gekk
Auðr brott ok til hests ok hljóp á bak ok
reið heim eftir þat. pórðr vildi upp spretta,

er hann fékk áverkann, ok varð þat ekki, þvi

at hann mœddi blóðrás. Við þetta vaknaði
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Ósvífr ok spyrr, hvat títt væri. En pórðr

kvaðst orðinn fyriráverkum nökkurum.Ósvifr
spyrr, ef hann vissi, hverr á honum hefði

unnit, ok stóð upp, ok batt um sár hans.

pórðr kvaðst ætla, at þat hefði Auðr gerí.

Ósvífr bauð at riða eftir henni; kvað hana

fámenna til mundu hafa farit, ok væri henni

skapat viti. pórðr kvað þat fjarri skyldu fara;

sagði hana siíkt hafa at gert, sem hon átti,

Auðr kom heim i sólar upprás, ok spurðu

þeir brœðr hennar, hvert hon hefði farit.

Auðr kvaðsí farit hafa til Lauga, ok sagði

þeim, hvat til tíðenda hafði gerzt í förum
liennar. peir létu vel yfir, ok kváöu of lítit

miíiidu at orðit, pórðr lá lengi í sárum, ok
greru vel bringusárin, en sú höndin varð

honum hvergi betri til íaks en áðr. Kyi^t

var nú um vetrinn. En eftir um várit kom
íngiinn, móðir pórðar, vestan af Skálmar-
nesi. Hann tók vel við henni. Hon kvaðst

vilja ráðast undir áraburð pórðar; kvað hon
Kotkei ok konu hans ok sonu gera sér óvært

í fjárránum ok fjölkyngi, en hafa mikit

traust af Hallsteini goða. pórðr veiksi skjóít

við þetta mál, ok kvaðst hafa skyldu rétt af

þjófum þeim, þótt Hallsteinn væri at móti;

snarast þegar til ferðar við tíunda mann.
Ingunn fór ok vestr með honum. Hann hafði

ferju ór Tjaldanesi. Síðan heldu þau vestr

til Skálmarness. pórðr lét flytja til skips alt

lausafé, þat er móðir hans átti þar, en smala
7*
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skyldi reka fyrir innan fjörðu. Tólf váru þau
alls á skipi. J?ar var Ingunn ok önnur kona.

pórðr kom til bœjar Kotkels með tíunda

mann. Synir þeira Kotkels váru eigi heima.

Síðan stefndi hann þeim Kotkatli ok Grímu
ok sonum þeira um þjófnað ok fjölkyngi ok

lét varða skóggang. Hann stefndi sökum þeim
til alþingis, ok fór til skips eftir þat. pá
kómu þeir Hailbjörn ok Stígandi heim, er

pórðr var kominn frá lahdi, ok þó skamt
Sagði Kotkell þá sonum sínum, hvat þar

hafði gerzt. peir brœðr urðu óðir við þetta,

ok kváðu menn ekki hafa fyrr gengit í ber-

högg við þá um svá mikinn fjándskap. Síð-

an lét Kotkell gera seiðhjall mikinn; þau
fœrðust þar á upp öíl; þau kváðu þar harð-
cmúin frœði; þat váru galdrar. pví næst laust

á hríð mikilli. pat fann pórðr Ingunnarson
ok hans förunautar, þar sem hann var á sæ
staddr, ok til hans var gert veðrit. Keyrir

skipit vestr fyrir Skálmarnes. pórðr sýndi

mikinn hraustleik í sæliði. pat sá þeir menn,
er á landi váru, at hann kastaði því öllu, er

til þunga var, utan mönnum; væntu þeir

menn, er á landi váru, pórði þá landtöku,

þvi at þá var af farit þat, sem skerjóttast

var. Síðan reis boði skamt frá landi, sá er

engi maðr mundi, at fyrr hefði uppi verit,

ok laust skipit svá, at þegar horfði upp kjölr-

inn. J>ar druknaði pórðr ok alt föruneyti

hans, en skipit braut í spón; ok rak þar kjöl-

'<; of M^SJ;^ CAMPBELL
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inn, er síðan heitir Kjalarey. Skjöld pórðar
rak i þá ey, er Skjaldarey er kölluð; lík

pórðar rak þar þegar á land ok hans föru-

nauía. Var þar haugr orpinn at líkum þeira,

þar er síðan heitir Haugsnes.

36. pessi tiðendi spyrjast víða ok mæl-
ast illa fyrir. póttu þat ólifismenn, er slíka

fjölkyngi frömdu, sem þau Kotkeil höfðu þá
lýst. Mikit þótti Guðrúnu at um líflát pórð-

ar, ok var hon þá eigi heil ok mjök framat
Guðrún fœddi svein; sá var vatni ausinn ok
kailaðr pórðr. — í þenna tíma bjó Snorri

goði at Heigafelli. Hann var frændi Ósvífrs

ok vin; áttu þau Guðrún þar mikit traust.

J>angat fór Snorri goði at heimboði. pá tjáði

Guðrún þetta vandlcvæði fyrir Snorra, en

hann kvaðst mundu veita þeim at málum,
þá er honum sýndist, en bauð Guðrúnu barn-

fóstr til hugganar við hana. petta þá Guð-
rún ok kvaðst hans forsjá hlíta mundu. pessi

pórðr var kallaðr köttr, faðir Stúfs skálds.

Síðan ferr Gestr OddleifssonáfundHallsteins

goða, ok gerði honum tvá kosti: at hann
skyldi reka í brott þessa fjölkunnigu menn,
ella kvaðst hann mundu drepa þá, — „ok
er þó ofseinat." Hallsteinn kaus skjótt, ok
bað þau heldr í brott fara, ok nema hvergi

staðar fyrir vestan Dalaheiði, ok kvað rétt-

ara, at þau væri drepin, Síðan fóru þau Kot-

kell í brott ok höfðu eigi meira fé en stóð-

hross fjögur; var hestrinn svartr; hann var
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bæði mikiíl ok vænn ok reyndr at vígi. Ekki
ér getit um ferð þeira, áður þau koma á

Kambsnes tii porleiks Höskuldssonar. Hann
falar at þeini hrossin, þvi at hann sá, at þau
váru afreksgripir. Kotkell svarar: „Gera skal

þer kost á því; tak við hrossunum, en fá

mér bústað nökkurn hér í nánd." porleikr

svarar: „Munu þá eigi heldr dýr hrossin?

því at ek hefi þat spurt, at þér munuð eiga

Iieldr sökótt hér í heraði." Kotkell svarar:

„peíta muntu mæla til Laugamanna." por-

lcikr kvað þat satt vera. pá mælti Kotkell:

„pat horfir þó nökkut annan veg við um
mlúr við Guðrúnu ok brœðr hennar, en þér

hefir sagt verit; hafa menn ausit hrópi á

oss fyrir enga sök, ok þigg stóðhrossin fyrir

þessar sakir; ganga ok þær einar sögur frá

þér, at vér munim eigi uppi orpin fyrir

:;veitarmönnum hér, ef vér höfum þitt

traust." porleikr slæst nú í málinu, ok þóttu

honum fögr hrossin; en Kotkell flutti kœn-
lega málit. pá tekr porleikr við hrossunum.
Hann fekk þeim bústað á Leiðólfsstöðum í

Laxárdal. Hann birgði þau ok um búfé. petta

>pyrja Laugamenn, ok vilja synir Ósvífrs

þegaf gera til þeira Kotkels ok sona hans.

Ósvífr mælti: „Höfum vér nú ráð Snorra

goða ok spörum þetta verk öðrum; því at

>kamt mun líða, áðr búar Kotkels munu
eiga spánýjar sakir við þá, ok mun, sem vert

er, porleiki mest mein at þeim; munu þeir



LAXDŒLA SAGA 103

niargir hans óvinir af stundu, er hann hefir

áðr haft stundan af; en eigi mun ek letja

yðr at gera slikt mein þeim Kotkatli, sem
yðr líkar, ef eigi verða aðrir til at elta þau
ór heraði eða taka af lífi með öllu, um þat

er þrír vetr eru liðnir." Guðrún ok brœðr
hennar sögðu svá vera skyldu. Ekki unnust

þau Kotkell mjök fyrir, en hvárki þurftu

þau um vetrinn at kaupa hey né mat, ok
var sú bygð óvinsæl. Eigi treystust menn at

raska kosti þeira fyrir porleiki.

37. J?at var eitt sumar á þingi, er J?or-

ieikr sat í búð sinni, at maðr einn mikill

gekk í búðina inn. Sá kvaddi porleik, en

hann tók kveðju þessa manns ok spurði hann
at nafni, eða hvaðan hann væri. Hann kvaðst

Eldgrímr heita ok búa í Borgarfirði, á þeim
bœ, er heita Eldgrímsstaðir, en sá bœr er í

dal þeim, er skerst vestr i fjöll milli Múla
ok Grísartungu. Sá er nú kallaðr Grímsdalr.

porleikr segir: „Heyrt hefi ek þín getit at

því, at þú séSr ekki lítilmenni." Eldgrímr
mælti: „pat er erendi mitt hingat, at ek vil

kaupa at þér stóðhrossin þau en dýru, er

Kotkell gaf þér í fyrra sumar." porleikr svar-

ar: „Eigi eru föl hrossin." Eldgrímr mælti:

„Ek býð þér jafnmörg stóðhross við, ok
meðalauka nökkurn, ok munu margir mæla,
at ek bjóða við tvenn verð." porleikr mælti:

„Engi em ek mangsmaðr; því at þessi hross

fær þú aldregi, þóttu bjóðir við þrenn verð."
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Eldgrímr mælti: „Eigi mun þat logit, at þú
munt vera stórr ok einráðr; munda ek þat

ok viíja, at þú hefðir óriflegra verðit, en
nú hefi ek þér boðií, ok létir þú hrossin

eigi at síðr.
íC

poíleikr roðnaði mjök við þessi

orð ok mælti: „purfa muntu, Eldgrimr, at

ganga nær, ef þú skalt kúga af mér hross-

in." Eldgrímr mæiti: „Óliklegt þykki þér þat,

at þú munir verða halloka fyrir mér; en
þetta sumar mun ek fara at sjá hrossin, hvárr

okkarr sem hlýtr þau at eiga þaðan í frá."

porleikr segir: „Ger, sem þú heitr, ok bjóð

mér engan liðsmun." Síðan skilja þeir talit.

pat mæltu menn, er heyrðu, at hér væri

maklega á komit um þeira skifti. Síðan fóru

menn heim af þingi, ok var alt tíðendalaust.

J?at var einn morgin snimma, at maðr sá út

á Hrútsstöðum at Hrúts bónda Herjólfsson-

ar, en er hann kom inn, spurði Hrútr tið-

enda. Sá kveðst engi tíðendi kunna at segja

önnur, en kveðst sjá mann ríða handan um
vaðla ok þar til, er hross porleiks váru, —
„ok sté maðrinn af baki, ok höndlaði hross-

in." Hrútr spurði, hvar hrossin væri þá.

Húskarl mælti: „Vel höfðu þau enn haldit

haganum, þau stóðu jafnt í engjum þínum
fyrir neðan garð." Hrútr svarar: „pat er

satt, at porleikr frændi er jafnan ómeskinn
um beitingar, ok enn þykki mér líkara, at

eigi sé at hans ráði hrossin rekin á brott."

Síðan spratt Hrútr upp í skyrtu ok línbrók-
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um, ok kastaði yfir sik grám feldi ok hafði

í hendi bryntröll gullrekit, er Haraldr kon-

imgr gaf honum. Hann gekk út nökkut snúð-

igt ok sá, at maðr reið at hrossum fyrir neð-

an garð. Hrútr gekk i móti honum ok sá,

at Eldgrímr rak hrossin. Hrútr heilsaði hon-

um. Eldgrímr tók kveðju hans, ok heldr

seint. Hrútr spurði, hvert hann skyldi reka

hrossin. Eldgrímr svarar: „Ekki skal þik

því leyna; en veit ek frændsemi með ykkr
porleiki; en svá em ek eftir hrossunum
kominn, at ek ætla honum þau aldri siðan.

Hefi ek ok þat efnt, sem ck hét honum á
þingi, at ek hefi ekki með fjölmenni farit

eftir hrossunum." Hrútr segir: „Engi er þat

frami, þóttu takir þessi hross í brott, en
porleikr liggi í rekkju sinni ok sofi; efnir

þú þat þá bezt, er þit urðuð á sáttir, ef þú
hittir hann, áðr þú ríðr ór heraði með hross-

in.
66 Eldgrímr mælíi: „Ger þú porleik var-

an við, ef þú vill, því at þú mátt sjá, at ek
hefi svá heiman búizt, at mér þótti vel, at

fund okkarn porleiks bæri saman," —
ok hristi krókaspjótit, er hann hafði í hendi;

hann hafði ok hjálm á höfði, ok var gyrðr

sverði, skjöld á hlið; hann var í brynju.

Hrútr mælti: „Heldr mun ek annars á leita,

en fara á Kambsnes, því at mér er fótr þungr:

en eigi mun ek láta ræna porleik, ef ek hefi

föng á því, þótt eigi sé mart i frændsemi
okkarri." Eldgrímr mælti: „Er eigi þat, at
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þú æílir at taka af mér hrossin?" Hrútr

svarar: „Gefa vil ek þér önnur stóðhross til

þess, at þú látir þessi laus, þótt þau sé eigi

jafngóð sem þessi." Eldgrímr mælti: „Bezta

talar þú, Hrútr, en með því, at ek hefi

komit höndum á hrossin porleiks, þá muntu
þau hvárki plokka af mér með mútugjöfum
né heitan." J?á svarar Hrútr: „J?at hygg ek.

at þú kjósir þann hlut til handa báðum okkr,

er verr muni gegna." Eldgrímr vill nú skilja,

ok hrökkvir hestinn; en er Hrútr sá þat,

reiddi hann upp bryntröllit ok setr milli herða

Eldgrími, svá at þegar slitnaði brynjan fyr-

ir, en bryntröllit hljóp út um bringuna;

fell Eldgrímr dauðr af hestinum, sem ván
^var. Síðan huldi Hrútr hræ hans. par heit-

ir Rldgrímsholt suðr frá Kambsnesi. Eftir

þetta ríðr Hrútr ofan á Kambsnes, ok segir

porleiki þessi tíðendi. Hann brást reiðr við,

ok þóttist vera mjök svivirðríþessutilbragði:

en Hrútr þóttist hafa sýnt við hann mikinn
vinskap. porleikr kvað þat bæði vera, at

honum hefði ilt til gengit, enda mundi eigi

p;ott í móti koma. Hrútr kvað hann mundu
því ráða; skiljast þeir með engri blíðu. Hrútr
var þá áttrœðr, er hann drap Eldgrím, ok
þótti hann mikit hafa vaxit af þessu

verki. Ekki þótti porleiki Hrútr því betra

af verðr, at hann væri miklaðr af þessu

verki; þóttist hann giögt skilja, at hann
mundi hafa borit af Eldgrími, ef þeir hefði
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reynt með sér, svá lítií sem fyrir hann lagð-

ist. Fór porleikr nú á fund landseta sinna,

Kotkels ok Grímu, ok bað þau gera nökkurn
hlut, þann er Hrúti væri svivirðing at. pau
tóku undir þetta léttlega, ok kváðust þess

vera albúin. Siðan ferr porleikr heim. En
lítlu siðar gera þau heimanferð sína, Kot-

kell ok Gríma, ok synir þeira. pat var um
nótt; þau fóru á bœ Hrúts ok gerðu þar

seið mikinn. En er seiðlætin kómu upp, þá
þóttust þeir eigi skilja, er inni váru, hverju

gegna mundi; en fögr var sú kveðandi at

heyra. Hrútr einn kendi þessi læti, ok bað
engan mann út sjá á þeiri nótt, — „ok haldi

hverr vöku sinni, er má, ok mun oss þá
ekki tii saka, ef svá er með farit." En þó
sofnuðu allir menn. Hrútr vakti lengst, en
sofnaði þó. Kári hét son Hrúts, ok var þá tólf

vetra gamail, ok var hann efniiigastr sona
Hrúts. Hann unni honum mikit. Kári sofnaði

nær ekki, því at til hans var leikr gerr; honum
gerðist ekki mjök vært. Kári spratt upp ok
sá út; hann gekk á seiðinn ok fell þegar
dauðr niðr. Hrútr vaknaði um morgininn ok
hans heimamenn, ok saknaði sonar síns.

Fanst hann örendr skamt frá durum. petta

þótti Hrúti enn mesti skaði, ok lét verpa haug
eftir Kára. Síðan riðr hann á fund Óláfs

Höskuldssonar, ok segir honum þau tíðendi,

er þar höfðu gerzt. Óláfr varð óðr við þessi

ííðendi, ok segir verit hafa mikla vanhyggju,
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er þeir höfðu látit setja slik illmenni et næsta
sér, sem þau Kotkell váru. Sagði ok porleik

hafa sér illan hlut af deilt af málum við

Hrút; en kvað þó meira at orðit, en hann
mundi vilja. Óláfr kvað þá þegar skyldu

drepa þau Kotkel ok konu hans ok sonu, —
„er þó ofseinat nú." peir Óláfr ok Hrútr fara

með fimtán menn. En er þau Kotkell sjá

mannareið at bœ sínum, þá taka þau und-

an í fjall upp. J?ar varð Hallbjörn slíkisteins-

auga tekinn ok dreginn belgr á höfuð hon-

um; þegar váru þá fengnir menn til gæzlu
við hann, en sumir sóttu eftir þeim Kot-

katli ok Grímu ok Stíganda upp á fjallit.

pau Kotkell ok Gríma urðu áhend á hálsin-

um milli Haukadals ok Laxárdals. Váru þau
þar barið grjóti i hel, ok var þar ger at

þeim dys ór grjóti, ok sér þess merki, ok
heitir þar Skrattavarði. Stígandi tók undan
suðr af hálsinum til Haukadals, ok þar hvarf

hann þeim. Hrútr ok synir hans fóru til

sjávar með Hallbjörn. peir seítu fram skip

ok reru frá landi með hann; síðan tóku þeir

belg af höfði honum, en bundu stein við

hálsinn. Hallbjörn rak þá skygnur á land,

ok var augnalag hans ekki gott. pá mælti
Hallbjörn: „Ekki var oss þat tímadagr, er

vér frændr kómum á Kambsnes þetta tií

móts við porleik. pat mæli ek um," segir

hann, „at porleikr eigi þar fá skemtanar-

daga heðan í frá, ok öllum verði þungbýlt,
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þeim sem í hans rúm setjast." Mjök þykkir

]?etta ákvæði á hafa hrinit. Síöan drektu þeir

honum ok reru til lands. Lítlu siðar ferr

Hrútr á fund Óláfs frænda síns, ok segir

honum, at hann vill eigi hafa svá búit við

porleik, ok bað hann fá sér menn til at

sœkja heim porleik. Óláfr svarar: „petta

samir eigi, at þér frændr leggizt hendr á;

hefir þetta tekizt ógiftusamlega porleiki til

handar. Viljum vér heldr leita um sættir með
ykkr; hefir þú oft þins hluta beðit vel ok
lengi." Hrútr segir: „Ekki er slíks at leita;

aldri mun um heilt með okkr gróa, ok þat

inunda ek vilja, at eigi byggim vit báðir

Icngi í Laxárdal heðan í frá." Óláfr svarar:

, Eigi mun þér þat verða hlýðisamt at ganga
framar á hendr porleiki, en mitt leyfi er til;

cn ef þú gerir þat, þá er eigi óliklegt, at

mœti dalr hóli." Hrútr þykkist nú skilja, at

fast mun fyrir vera. Ferr heim, ok líkar

stórilla. Ok er kyrt at kalla. Ok sitja menn
nú kyrt þau missari.

38, Nú er at segja frá Stíganda. Hann
gerðist útilegumaðr ok illr viðreignar. pórðr
hét maðr, hann bjó i Hundadal; hann var
auðigr maðr ok ekki mikilmenni. pat varð
til nýlundu um sumarit i Hundadal, at fé

nytjaðist illa, en kona gætti fjár þar. pat
fundu menn, at hon varð gripaauðig ok
hon var löngum horfin, svá at menn vissu

eigi, hvar hon var. pórðr bóndi lætr henni
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nauðga til sagna, ok er hon verðr hrædd*

þá segir hon, at maðr kemr til fundar við

hana, — „sá er mikill," segir hon, „ok sýn-

ist mér vænlegr." pá spyrr pórðr, hversu

brátt sá maðr mundi koma til fundar við

hana. Hon kvaðst vænta, at þat mundi brátt

vera. Eftir þetta ferr pórðr á fund Óláfs ok
segir honum, at Stigandi mun eigi langt

þaðan í brott; biðr hann tii fara með sina

menn ok ná honum. Óiáfr bregðr við skjótt

ok ferr í Hundadal; er þá ambáttin heimt til

tais við hann. Spyrr þá Óláfr, hvar bœli Stíg-

anda væri. Hon kvaðst þat eigi vita. Óláfr

bauð at kaupa at henni, ef hon kœmi Stíg-

anda i fœri við þá; þessu kaupa þau saman.

Um daginn ferr hon at fé sinu; kemr þá
Stígandi til móts við hana; hon fagnar hon-

um vel ok býðr at skoða i höfði honum.
Hann ieggr höfuðit í kné henni ok sofnar

skjótlega. pá skreiðist hon undan höfði hon-

um ok ferr til móts við þá Óiáf, ok segir

þeim, hvar þá var komit. Fara þeir til Stig-

anda ok rœða um með sér, at hann skal eigi

fara sem bróðir hans, at hann skyldi þat

mart sjá, er þeim yrði mein at; taka nú belg

ok draga á höfuð honum. Stígandi vaknar
við þetta ok bregðr nú engum viðbrögðum,
því at margir menn váru nú um einn; rauf

var á belgnum, ok getr Stígandi sét öðrum
megin í hlíðina; þar var fagrt landsleg ok
grasloðit; en því var líkast, sem hvirfilvindr



LAXDŒLA SAGA 111

komi at; sneri upp jörðunni, svá at aldregi

síðan kom þar gras upp. par heitir nú á
Brennu. Siðan berja þeir Stíganda grjóti i

hel, ok þar var hann dysjaðr. Óláfr efnir vel

við ambáttina, ok gaf henni frelsi, ok fór

hon heini í Hjarðarholt. Hallbjörn slikisteins-

auga rak upp ór brimi lítiu síðar en honum
var drekt. par heitir Knarrarnes, sem hann
var kasaðr, ok gekk henn aftr mjök. — Sá
maðr er nefndr, er porkell skalíi hét; hann
bjó í pykkvaskógi á föðurleifð sinni; hann
var íullhugi mikill ok rammr at afli. Eitt

kveld var vant kýr i pykkvaskógi; fór por-

keil at leita ok húskarl hans með honum;
þat var eftir dagsetr, en tunglskin var á.

porkell mælti, at þeir mundu skifta með sér

leitinni; ok er porkell var einn saman staddr,

þá þóttist hann sjá á holtinu fyrir sér kú,

ok er hann kemr at, þá var þat Slíkisteins-

auga en eigi kýr. peir runnust á allsterk-

lega; fór Hallbjörn undan ok er porkei varði

minsí, þá smýgr hann niðr í jörðina ór

höndum honum. Eftir þat fór porkell heim.

Húskarlinn var heim kominn ok hafði hann
fundit kúna; ekki varð siðan mein at Hall-

birni. porbjörn skrjúpr var þá andaðr ok
svá Melkorka; þau liggja bæði í kumli í

Laxárdal, en Lambi, son þeira, bjó þar eftir.

Hann var garpr mikill ok hafði mikit fé.

Meira var Lambi virðr af mönnum en fað-

ir hans fyrir sakir móðurfrænda sinna; vel
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var í frændsemi þeira Óláfs. Líðr nú enn
næsti vetr eftir dráp Kotkels. Um várit eft-

ir hittust þeir brœðr, Óláfr ok porleikr;

spurði Óláfr, hvárt porleikr ætlaði at halda

búi sínu. porleikr segir, at svá var. Óláfr

mælti: „Hins vilda ek biðja yðr, frændi, at

þér breytið ráðahag yðrum ok fœrið utan;

muntuþarþykkjasómamaðr, semþúkemr; en

ek hygg um Hrút, frænda okkarn, at hann
þykkist kulda af kenna af skiftum yðrum; er

mér lítit um at hætta til lengr, at þit sitizt

svá nær; er Hrútr aflamikill, en synir hans

ofsamenn einir ok garpar; þykkjumst ek
vant við kominn fyrir frændsemis sakir, ef

þér deilið illdeilum, frændr mínir." porleikr

mælti: „Ekki kvíði ek því, at ek geta eigi

haldit mér réttum fyrir Hxúti ok sonum
hans, ok mun ek eigi fyrir því af landi fara;

en ef þér þykkir miklu máli skifta, frændi,

ok þykkist nú þar um í miklum vanda sitja,

þá vil ek gera fyrir þín orð; því at þá unda
ek bezt mínu ráði, er ek var utanlendis;

veit ek ok, at þú munt ekki at verr gera til

Bolla sonar míns, þó at ek sjá hvergi í

nánd, ok honum ann ek mest manna." Óláfr

svarar: „pá hefir þú vel af þessu máli, ef

þú gerir eftir bœn minni; ætla ek mér þat

at gera heðan í frá sem hegat til, er til Bolla

kemr, ok vera til hans eigi verr, en til minna
sona." Eftir þetta skilja þeir brœðr með
mikilli blíðu. porleikr selr nú jarðir sínar
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ok verr fé til utanferðar; hann kaupir skip,

er uppi stóð i Dögurðarnesi. En er hann var

búinn með öllu, sté hann á skip út ok kona
hans ok annat skuldalið. Skip þat verðr vel

reiðfara ok taka Noreg um haustit; þaðan
ferr hann suðr til Danmerkr, því at hann
festi ekki yndi i Noregi; váru látnir frændr
hans ok vinir, en sumir ór landi reknir.

Siðan helt porleikr til Gautlands. pat er

flestra manna sögn, at porleikr ætti lítt við

elli at fást, ok þótti þó mikils verðr, meðan
hann var uppi. Ok lúkum vér þar sögu frá

porleiki.

39. pat var þá jafnan tiðhjalat i Breiða-

fjarðardölum um skifti þeira Hrúts ok por-

leiks, at Hrútr hefði þungt af fengit Kot-

katli ok sonum hans. pá mælti Ósvífr til

Guðrúnar ok brœðra hennar — bað þau á

minnast, hvárt þá væri betr ráðit at hafa
þar lagit sjálfa sik i hættu við heljarmenn
slíka, sem þau Kotkell váru. Guðrún mælti:

„Eigi er sá ráðlauss, faðir, er þinna ráða á
kost." Óláfr sat nú i búi sínu með miklum
sóma, ok eru þar allir synir hans heima ok
svá Bolli frændi þeira ok fóstbróðir. Kjartan
var mjök fyrir sonum Óláfs. peir Kjartan ok
Bolíi unnust mest; fór Kjartan hvergi þess,

er eigi fylgdi Bolli honum. Kjartan fór oft

til Sælingsdalslaugar; jafnan bar svá til, at

Guðrún var at laugu; þótti Kjartani gott at

tala við Guðrúnu, því at hon var bæði vitr

8
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ok málsnjöll. J?at var allra manna mál, at

með þeim Kjartani ok Guðrúnu þœtti vera

mest jafnræði þeira manna, er þá óxu upp.

Vinátta var ok mikil með þeim Óláfi ok
Ósvífri, ok jafnan heimboð, ok ekki því

minnr, at kært gerðist með enum yngrum
raönnum. Eitt sinn rœddi Óláfr við Kjartan:

„Eigi veit ek," segir hann, „hvi mér er jafn-

an svá hugstœtt, er þú ferr til Lauga ok talar

við Guðrúnu; en eigi er þat fyrir því, at

eigi þœtti mér Guðrún fyrir öllum konum
öSrum, ok hon ein er svá kvenna, at mér
þykki þér fullkosta. Nú er þat hugboð mitt,

en eigi vil ek þess spá, at vér frændr ok
Laugamenn berim eigi allsendis gæfu til um
vár skifti." Kjartan kvaðst eigi vilja gera í

mót vilja föður síns, þat er hann mætti við

gera; en kvaðst vænta, at þetta mundi betr

takast, en hann gat til. Heldr Kjartan tekn-

um hætti um ferðir sínar; fór Bolli jafnan

með honum. Liða nú þau missari.

40. Ásgeirr hét maðr ok var kallaðr œði-

kollr. Hann bjó at Ásgeirsá í Víðidai; hann
var son Auðunar skökuls. Hann kom fyrst

sinna kynsmanna til Islands; hann nam Víði-

dal. Annarr son Auðunar hét porgrímr hæru-
kollr; hann var faðir Ásmundar, föður Grett-

is. Ásgeirr œðikollr átti fimm börn. Son hans
hét Auðunn, faðir Ásgeirs, föður Auðunar,
föður Egils, er átti Úlfheiði dóttur Eyjólfs

ens halta; þeira son var Eyjólfr, er veginn
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var á alþingi Annarr son Ásgeirs hét por-

valdr. Hans dóttir var Dalla, er átti Isleifr

byskup; þeira son var Gixorr byskup. Enn
þriði son Ásgeirs hét Kálfr. Allir váru synir

Ásgeirs vænlegir menn. Kálfr Ásgeirsson

var þann tíma i förum ok þótti enn nýzti

iriaðr. Dóttir Ásgeirs hét puríðr. Hon var

gift porkatli kugga, syni pórðar gellis; þeira

son var porsteinn. Önnur dóttir Ásgeirs hét

Hrefna; hon var vænst kvenna norðr þar

í sveitum ok vel vinsæl. Ásgeirr var mikill

maðr fyrir sér. pat er sagt eitt sinn, at Kjart-

an Óláfsson bj^rjaði ferð sína suðr til B'org-

arfjarðar; ekki er getit um ferð hans, fyrr

en hann kom til Borgar. par bjó þá por-

steinn Egilsson rnóðurbróðir hans. Bolli var

í ferð með honum, því at svá var ástúðigt

með þeim fóstbrœðrum, at hvárgi þóttist

nýta mega, at þeir væri eigi ásamt. porsteinn

tók við Kjartani með allri blíðu; kvaðst þökk
kunna, at hann væri þar lengr en skemr.

Kjartan dvelst at Borg um hrið. petta sum-
ar stóð skip uppi í Gufuárósi. pat skip átti

Kálfr Ásgeirsson. Hann hafði verit um vetr-

inn á vist með porsteini Egilssyni. Kjartan

segir porsteini í hljóði, at þat var mest er-

endi hans suðr þangat, at hann vildi kaupa
skip hálft at Kálfi — „er mér á því hugr
at fara utan," — ok spyrr porstein, hversu
honum virðist Kálfr. porsteinn kvaðst

hyggja, at hann væri góðr drengr, — „er
8*
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þat várkunn mikil, frændi," segir porsteinn,

„at þik fýsi at kanna annarra manna siðu;

mun þín ferð verða merkileg með nökkuru
móti. Eigu frændr þínir mikit i hæítu, hversu

þér tekst ferðin." Kjartan kvað vel takast

munu. Síðan kaupir Kjartan skip hálft at

Kálfi, ok gera helmingarfélag. Skal Kjartan

koma til skips, þá er tiu vikur eru af sumri.

Gjöfum var Kjartan út leiddr frá Borg. Riða

þeir Bolli heim síðan. En er Óláfr frétti þessa

ráðabreytni, þá þótti honum Kjartan þessu

hafa skjótt ráðit, ok kvaðst þó eigi bregða

mundu. Lítlu síðar ríðr Kjartan til Lauga
ok segir Guðrúnu utanferð sína. Guðrún
mælti: „Skjótt hefir þú þetta ráðit, Kjartan."

Hefir hon þar um nökkur orð, þau er Kjart-

an mátti skilja, at Guðrún lét sér ógetit at

þessu. Kjartan mælti: „Lát þér teigi þetta

mislíka; ek skal gera annan hlut, svá at þér

þykki vel." Guðrún mælti: „Entu þetta; þvi

at ek mun brátt yfir þvi lýsa." Kjartan bað
hana svá gera. Guðrún mælti: „pá vil ek fara

utan með þér í sumar, ok hefir þú þá yfir

bœtt við mik þetta bráðræði; því at ekki ann
ek íslandi." ,pat má eigi vera," segir Kjart-

an; „brœðr þínir eru óráðnir, en faðir þinn

gamall, ok eru þeir allri forsjá sviftir, ef þú
ferr af landi á brott, ok bíð mín þrjá vetr."

Guðrún kvaðst um þat mundu engu heita,

ok þótti sinn veg hváru þeira, ok skildu með
því. Reið Kjartan heim. Öláfr reið til þings
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iim sumarit. Kjartanreiðmeðfeðrsínumvest-

an ór Hjarðarholti ok skildust í Norðrárdal.

paðan reið Kjartan til skips, ok Bolli frændi

hans var í för með honum. Tíu váru þeir is-

lenzkir menn saman alls, er í ferð váru með
Kjartani ok engi vildi skiljast við Kjartan

fyrir ástar sakir. Ríðr Kjartan til skips við

þetta föruneyti. Kálfr Ásgeirsson fagnar

þeim vel. Mikit fé höfðu þeir utan, Kjartan

ok Bolli. Halda þeir nú á búnaði sinum, ok
þegar er byr gaf, sigla þeir út eftir Borgar-

firði léttan byr ok góðan, ok síðan i haf . peim
byrjaði vel, tóku Noreg norðr við pránd-

heim, lögðu inn til Agðaness, ok hittu þarmenn
at máli ok spurðu tíðenda. peim var sagt, at

höfðingjaskifti var orðit í landinu. Var Há-
kon jarl frá fallinn, en Óláfr konungr
Tryggvason til kominn, ok hafði allr Noregr
fallit í hans vald. Óláfr konungr bauð siða-

skifti í Noregi. Gengu menn allmisjafnt

undir þat. peir Kjartan lögðu inn til Niðar-

óss skipi sínu. I þenna tíma váru margir
menn íslenzkir í Noregi, þeir er virðinga-

menn váru. Lágu þar fyrir bryggjum þrjú

skip, er íslenzkir menn áttu öll. Eitt skip áttí

Brandr enn örvi, son Vermundar porgríms-
sonar. Annat skip átti Hallfreðr vandræða-
skáld. priðja skip áttu brœðr tveir; hét ann-
arr Bjarni, en annarr j^órhallr; þeir váru
synir Breiðár-Skeggja austan ór Fellshverfi.

pessir menn allir höfðu ætlat um sumarit út
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til íslands, en konungr hafði lagt farbann

fyrir skip þessi öll; því at þeir vildu eigi taka

við sið þeiin, er hann bauð. Allir islenzkir

menn fagna vel Kjartani, en þó Brandr bezt;

því at þeir váru mjök kunnir áðr. Báru nú
íslendingar saman ráð sin, ok kom þat ásamt

með þeim, at níta sið þeim, er konungr
bauð, ok höfðu þessir allir samband, þeir sem
fyrr váru nefndir. peir Kjartan lögðu nú
skipinu við bryggjur ok ruddu skipit, ok
stöfuðu fyrir fé sínu. Óláfr konungr var í

bœnum. Hann spyrr skipkvámu þessa ok
þat með, at þar munu þeir menn margir á

skipi, er mikilhæfir eru. — pat var um
haustit einn góðan veðrdag, at menn fóru

ór bœnum til sunds á ána Nið; þeir Kjartan

sjá þetta. J>á mælti Kjartan til sinna félaga,

at þeir mundu fara til sundsins at skemta
sér um daginn. peir gera svá. Einn maðr lék

þar miklu bezt. J?á spyrr Kjartan Bolla, ef

hann vili freista sunds við bœjarmanninn.
Bolli svarar: ,.Ekki ætla ek þat mitt fœri."

, ?Eigi veit ek, hvar kapp þitt er nú komit,"

segir Kjartan, „ok skal ek þá til," Bolli svar-

ar: „pat máttu gera, ef þér likar." Kjartan

fleygir sér nú út á ána ok at þessum manni,
er bezt er sundfœrr, ok fœrir niðr þegar, ok
hcldr niðri um hríð; lætr Kjartan þenna upp,

ok er þeir hafa eigi lengi uppi verit, þá þrifr

sá maðr til Kjartans ok keyrir hann niðr ok
eru niðri ekki skemr, en Kjartani þótti hóf
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at; koma enn upp; engi höfðust þeir orð við.

Et þriðja sinn fara þeir niðr, ok eru þeir þá

niiklu lengst niðri; þykkist Kjartan nú eigi

skilja, hversu sjá leikr mun fara, ok þykk-

ist Kjartan aldri komit hafa í jafn-rakkan

stað fyrr; þar kemr at lyktum, at þeir koma
upp ok leggjast til lands. pá mælti bœjar-

maðrinn: „Hverr er þessi maðr?" Kjartan

sagði nafn sitt, Bœjarmaðr mælti: „pú ert

sundfœrr vel, eða ertu at öðrum iþróttum

jafnvel búinn, sem at þessi?" Kjartan svarar

ok heldr seint: „pat var orð á, þá er ek var

á íslandi, at þar fœri aðrar eftir; en nú er

lítils um þessa vert." Bœjarmaðr mælti: „pat

skiftir nökkuru, við hvern þú hefir átt; eða

hvi spyrr þú mik engis?
64 Kjartan mælti:

„Ekki hirði ek um nafn þitt." Bœjarmaðr

segir: „Bæði er, at þú ert gervilegr maðr,

enda lætr þú allstórlega; en eigi því siðr

skaltu vita nafn mitt, eða við hvern þú hefir

sundit þreytt. Hér er Óláfr konungr Tryggva-

son." Kjartan svarar engu, ok snýr þegar í

brott skikkjulauss. Hann var í skarlatskyrtli

rauðum. Konungr var þá mjök klæddr; hann

kallar á Kjartan ok bað hann eigi svá skjótt

fara. Kjartan víkr aftr ok heldr seint. pá tekr

konungr af herðum sér skikkju góða ok gaf

Kjartani; kvað hann eigi skikkjulausan

skyldu ganga til sinna manna. Kjartan þakk-

ar konungi gjöfina ok gengr til sinna manna
ok sýnir þeim skikkjuna. Ekki létu hans
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menn vel yfir þessu; þóttu Kjartan mjök
hafa gengit á konungs vald; ok er nú kyrt.

Veðráttu gerði harða um haustit; váru frost

mikil ok kuldar. Heiðnir menn segja þat eigi

undarlegt, at veðrátta léti illa —„geldr at

nýbreytni konungs ok þessa ens nýja siðar,

er goðin hafa reiðst." íslendingar váru allir

saman um vetrinn i bœnum; var Kjartan

mjök fyrir þeim. Veðrátta batnar, ok kómu
menn fjölment þá til bœjarins at orðsend-

ing Óláfs konungs. Margir menn höfðu við

kristni tekit í prándheimi, en hinir váru þó
miklu fleiri, er í móti váru. Einn hvern dag
átti konungr þing í bœnum út á eyrum, ok
talaði trú fyrir mönnum, langt erendi ok
snjalt. prœndir höfðu her manns ok buðu
konungi bardaga í mót. Konungr kvað þá
vita skyldu, at hann þóttist átt hafa við

meira ofrefli, en berjast þar við þorpara í

prándheimi. Skaut þá bóndum skelk í bringu,

ok lögðu alt á konungs vald, ok var mart
fólk þá skirt. En síðan var slitit þinginu.

petta sama kveld sendir konungr menn til

herbergis Islendinga ok bað þá verða vísa,

hvat þeir talaði. peir gera svá; var þar inn

at heyra glaumr mikill. pá tók Kjartan til

orða ok mælti til Bolla: „Hversu fúss ertu,

frændi, at taka við trú þeiri, er konungr
býðr?" „Ekki em ek þess fúss," svarar Bolli,

„því at mér lízt siðr þeira veyklegr mjök."
Kjartan spyrr: „pótti yðr konungrinn í eng-
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um hótum hafa við þá, er eigi vildu undir

ganga hans viíja?" Bolli svarar: „At vísu

þótti oss konungr ganga ór skugga um þat,

at þeir mundu miklum afarkostum mœta af

honum." „Engis manns nauðungarmaðr vil

ek vera," segir Kjartan, „meðan ek má upp
standa ok vápnum valda; þykki mér þat ok
lítilmannlegt at vera tekinn sem lamb ór

stekk eða melrakki ór gildru; þykki mér
hinn kostr miklu betri, ef maðr skal þó deyja,

at vinna þat nökkut áðr, er lengi sé uppi

haft síðan." Bolli spyrr: „Hvat viltu gera?"

„Ekki mun ek því leyna," segir Kjartan,

, 5brenna konunginn inni." 5,Ekki kalla ek
þetta lítilmannlegt," segir Bolli, „en eigi mun
þetta framgengt verða, at því er ek hygg;

mun konungr vera giftudrjúgr ok ham-
ingjumikill; hann hefir ok örugg varðhöld
dag ok nótt."Kjartankvaðáræðitflestumbila,

þótt alígóðir karlmenn væri. Bolli kvað þat

vant at sjá, hverjum hugar þyrfti at frýja;

en margir tóku undir, at þetta væri þarf-

leysutal. Ok er konungsmenn höfðu þessa

varir orðit, þá fóru þeir í brott, ok segja

konungi þetta tal alt. Um morgininn eftir

vill konungr þing hafa. Er nú til stefnt öll-

um íslenzkum mönnum. Ok er þingit var
sett, þá stóð konungr upp, ok þakkaði mönn-
um þangatkvámu, þeim er hans vinir vildu

vera ok við trú höfðu tekit. Hann heimti
til tals við sik íslendinga. Konungr spyrr^
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ef þeir vildi skírn taka. peir rœma þat lítt.

Konungr segir, at þeir mundi þann kost

velja sér til handa, er þeim gegndi verr, —
„eða hverjum yðrum þótti þat ráðlegast, at

brenna mik inni?" pá svarar Kjartan: „pat

munu þér ætla, at sá muni eigi einurð til

hafa við at ganga, er þat hefir mælt; en

hér máttu þann sjá." „Sjá má ek þik," segir

konungr, „ok eigi smáráðan; en eigi mun
þér þess auðit verða at standa yfir höfuðs-

vörðum mínum, ok œrna hefir þú sök til

þess, þóttu heitaðist eigi við fleiri konunga
inni at brenna, fyrir þá sök, er þér væri et

betra kent; en fyrir þat, er ek vissa eigi,

hvárt hugr fylgdi máli þinu, en drengilega

við gengit, þá skal þik eigi af lífi taka fyr-

ir þessa sök; kann ok vera, at þú haldir

því betr trúna, sem þú mælir meir í móti
henni en aðrir; kann ek ok þat at skilja,

at þat mun skipshöfnum skifta, at þann dag
munu við trú taka, er þú lætr ónauðigr skír-

ast; þykki mér ok á því líkendi, at frændr
yðrir ok vinir muni mjök á þat hlýða, hvat

þér talið fyrir þeim, er þér komið út til Is-

lands; er þat ok nær mínu hugboði, at þú,
Kjartan, hafir betra sið, er þú siglir af Nor-
egi, en þá er þú komt hegat. Farið nú í

friði ok í griðum, hvert er þér vilið af þess-

um fundi; skal eigi pynda yðr til kristni

at sinni; því at guð mælir svá, at hann vill,

at engi komi nauðigr til hans." Var góðr
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rómr gerr at máli konungs, ok þó mest af

kristnum mönnum. En heiðnir menn mátu
við Kjartan, at hann skyldi svara, sem hann
vildi. pá mælti Kjartan: „pakka viljum vér

yðr, konungr, er þér gefið oss góðan frið,

ok þanneg máttu oss mest teygja at taka

við trúnni, at gefa oss upp stórsakir, en
mælir til alls i blíðu, þar sem þér hafið

þann dag alt ráð várt i hendi, er þér vilið,

ok þat ætla ek mér at taka þvi at eins við

trú í Noregi, at ek meta lítils pór enn næsta

vetr, er ek kem til íslands." pá segir kon-

ungr ok brosti at: „pat sér á yfirbragði

Kjartans, at hann þykkist eiga meira traust

undir afli sínu ok vápnum, heldr en þar, sem
er pórr ok Óðinn." Siðan var slitit þinginu.

Margir menn eggjuðu konung, er stund var

í miili, at nauðga þeim Kjartani til trúar-

innar, ok þótti óráðlegt at hafa svá marga
heiðna menn nær sér. Konungr svarar reiðu-

lega, kvaðst þat þyggja, at margir mundi þeir

kristnir, er eigi mundu þeir jafnháttagóðir

sem Kjartan eða sveit hans, — „ok skal

slíkra manna lengi biða." Konungr lætr mart
nytsamlegt vinna þann vetr; lætr hann kirkju

gera ok auka mjök kaupstaðinn; sú kirkja

var ger at jólum. pá mælti Kjartan, at þeir

mundi ganga svá nær kirkju, at þeir mætti
sjá atferði siðar þess, er kristnir menn höfðu;
tóku margir undir ok sögðu þat vera mundu
mikla skemtan. Gengr Kjartan nú með sína
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sveit ok Bolli; þar er ok Hallfreðr i för ok
mart manna af íslendingum. Konungr talaði

trú fyrir mönnum, bæði langt erindi ok
snjalt, ok gerðu kristnir menn góðan róm
at hans máli. En er þeir Kjartan váru gengn-

ir í herbergi sín, tekst umrœða mikil, hverneg
þeim hefði á litizt konunginn nú, er kristnir

menn kalla næst enni mestu hátíð, — „því

at konungr sagði, svá at vér máttum heyra,

at sá höfðingi hafi í nótt borinn verit, er

vér skulum nú á trúa, ef vér gerum eftir

því, sem konungr býðr oss." Kjartan segir:

, vSvá leizt mér vel á konung et fyrsta sinn,

er ek sá hann, at ek fekk þat þegar skilt, at

hann var enn mesti ágætismaðr, ok þat hef-

ir haldizt jafnan síðan, er ek hefi hann á

mannfundum sét, en miklu bezt leizt mér
þó í dag á hann, ok öll ætla ek oss J>ar við

liggja vár malskifti, at vér trúim þann vera

sannan guð, sem konungr býðr, ok fyrir eng-

an mun má konungi nú tíðara til vera, at

ek taka við trúnni, en mér er at láta skír-

ast, ok þat eina dvelr, er ek geng nú eigi

þegar á konungs fund, er framorðit er dags,

því at nú mun konungr yfir borðum vera,

en sá dagr mun dveljast, er vér sveitungar

látum allir skírast." Bolli tók vel undir þetta

ok bað Kjartan einn ráða þeira máli. Við-

rœðu þeira Kjartans hafði konungr fyrri

spurt, en borðin væri í brottu; því at hann
átti trúnað i hvers þeira herbergi, enna
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heiðnu manna. Konungrinn verðr allglaðr

við þetta ok mælti: „Sannat hefir Kjartan

orðskviðinn, at hátiðir eru til heilla beztar."

Ok þegar um morgininn snimma, er kon-

ungr gekk tii kirkju, mœtti Kjartan honum
á strætinu með mikilli sveit manna. Kjartan

kvaddi konung með mikiili blíðu 5 ok kvaðst

eiga skyld erendi við hann. Konungr tók vel

kveðju hans ok kvaðst hafa spurt af et Ijós-

asta um hans erendi, — „ok mun þér þetta

mál auðsótt." Kjartan bað þá ekki dvala við

at leita at vatninu, ok kvað þó mikils mundu
við þurfa. Konungr segir, ok brosti við:

„Já, Kjartan," segir hann, „eigi mundi okkr
hér um harðfœri skilja, þóttu værir nökk-
uru kaupdýrri." Siðan váru þeir Kjartan ok
Bolli skirðir ok öll skipshöfn þeira ok
fjöldi annarra manna. petta var annan dag
jóla fyrir tíðir. Síðan bauð konungr Kjartani

í jólaboð sitt ok svá Bolla frænda hans. pat
er sögn flestra manna, at Kjartan hafi þann
dag gerzt handgenginn Óláfi konungi, er

hann fœrðr ór hvitaváðum, ok þeir Bolli

báðir. Hallfreðr var eigi skírðr þann dag,

þvi at hann skildi þat til, at konungr sjálfr

skyldi halda honum undir skirn. Konungr
lagði þat til annan dag eftir. Kjartan ok
Bolli váru með Óláfi konungi þat er eftir var
vetrarins. Konungr mat Kjartan um fram
alla menn fyrir sakir ættar sinnar ok at-

gervi, ok er þat alsagt, at Kjartan væri þar
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svá vinsæll, at hann átti sér engan öfund-

armann innan hirðar. Var þat ok allra manna
mál, at engi hefði slíkr maðr komit af ís-

landi sem Kjartan. Bolli var ok enn vask-

asti maðr ok metinn vel af góðum mönnum.
Líðr nú vetr sjá, ok er várar, búast menn
ferða sinna, svá hverr sem ætlaði.

41. Kálfr Ásgeirsson gengr til fundar við

Kjartan ok spyrr, hvat hann ætlaði ráða

sinna um sumarit. Kjartan svarar: „J>at ætl-

aða ek helzt, at vit mundim halda skipi okkru
til Englands, því at þangat er nú góð kaup-
stefna kristnum mönnum. En þó vil ek finna

konung, áðr en ek ráða þetta til staðar, því

at hann tók lítt á um ferð mína, þá er okkr
var um rœtt á vári." Síðan gekk Kálfr á

brott, en Kjartan til máls við konung ok
fagnar honum vel. Konungr tók honum með
blíðu ok spurði, hvat i tali hefði verit með
þeim félögum. Kjartan segir, hvat þeir hefði

helzt ætlat. En kvað þó þat sitt erendi til

konungs at biðja sér orlofs um sína ferð.

Konungr svarar: „pann kost mun ek þér

gera á því, Kjartan, at þú farir til Islands

út i sumar ok brjótir menn til kristni þar,

annathvárt með styrk eða ráðum. En ef

þér þykkir sú för torsóttleg, þá vil ek fyrir

engan mun láta hendr af þér; þvi at ek

virði, at þér sé betr hent at þjóna tígnum
mönnum, heldr en gerast hér at kaupmanni."
Kjartan kaus heldr at vera með konungi, en
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fara til Islands ok boöa þeini trúna, kvaðst

eigi déila vilja ofrkappi við frændr sina,

— „er þat ok líkara um föður minn ok aðra

höfðingja, þá sem frændr mínir eru nánir,

at þeir sé eigi at strangari i at gera þinn

vilja, at ek sjá í yðru valdi í góðum kostum."
Konungr segir: „petta er bæði körit hyggi

lega ok mikihnannlega." Konungr gaf Kjart-

ani öll klæði nýskorin af skarlati; sömdu
honum þau, því at þat sögðu menn, at þeir

hafi jafnmikiir menn verit, þá er þeir gengu
undir mál, Óláfr konungr ok Kjartan. Óláfr

konungr sendi til íslands hirðprest sinn, er

pang-Brandr hét; hann kom skipi sínu í

Álftafjörð, ok var með Siðu-Halli um vetr-

inn, at pváttá, ok boðaði mönnum trú, bæði
með blíðum orðum ok hörðum refsingum.

J>ang-Brandr vá tvá menn, þá er mest mæltu
í nióti. Hallr tók trú um várit ok var skírðr

þváttdaginn fyrir páska ok öll hjón hans, ok
þá lét Gizorr hvíti skírast ok Hjalti Skeggja-

son ok margir aðrir höfðingjar. En þó váru
þeir miklu fleiri, er í móti mæltu, ok gerð-

ist þá trautt óhætt með heiðnum mönnum
ok kristnum. Gerðu höfðingjar ráð sitt, at

þeir mundu drepa pang-Brand ok þá menn,
er honum vildu veita forstoð. Fyrir þessum
ófriði stökk pangbrandr til Noregs, ok kom
á fund Óláfs konungs ok sagði honum, hvat
til tíðenda hafði borit í sinni ferð, ok kvaðst
þat hyggja, at eigi mundi kristni við gaiig-
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ast á íslandi. Konimgr verðr þessu reiðr

mjök ok kvaðst þat ætla, at margir Islend-

ingar mundu kenna á sinum hlut, nema þeir

riði sjálfir á vit sín. pat sama sumar varð

Hjalti Skeggjason sekr á þingi um goðgá.

Rúnólfr Úlfsson sótti hann, er bjó í Dal
undir Eyjafjöllum, enn mesti höfðingi. pat

sumar fór Gizorr utan ok Hjalti með hon-

um, taka Noreg ok fara þegar á fund Óláfs

konungs. Konungr tekr þeim vel ok kvað

þá hafa vel ór ráðit ok bauð þeim með sér

at vera, ok þat þiggja þeir. pá hafði Svert-

ingr, son Rúnólfs tór Dal, verit í Noregi um
vetrinn, ok ætlaði til íslands um sumarit;

flaut þá skip hans fyrir bryggjum albúit ok
beið byrjar. Konungr bannaði honum brott-

ferð; kvað engi skip skyldu ganga til íslands

þat sumar. Svertingr gekk á konungs fund
ok flutti mál sitt, bað sér orlofs, ok kvað
sér miklu máli skifta, at þeir bæri eigi farm-
inn af skipinu. Konungr mælti, ok var þá
reiðr: „Vel er, at þar sé son blótmannsins,

er honum þykkir verra" — ok fór Svertingr

hvergi. Var þann vetr alt tíðendalaust Um
sumarit eftir sendi konungr þá Gizor ok
Hjalta Skeggjason til Islands at boða trú

enn af nýju, en hann tók fjóra menn at

gislum eftir: Kjartan Óláfsson, Halldór, son

Guðmundar ens rika, ok Kolbein, son pórð-

ar Freys-goða ok Sverting, son Rúnólfs ór

Dal. pa ræðst ok Bolli til farar með þeim
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Gizori ok Hjalta. Siðan gengr hann at hitta

Kjartan frænda sinn ok mælti: „Nú em ek

búinn til ferðar, ok munda ek bíða þín enn

næsta vetr, ef at sumri væri lauslegra um
þina ferð en nú; en vér þykkjumst hitt skilja,

at konungr viil fyrir engan mun þik lausan

láta. En höfum þat fyrir satí, at þú munir
fátt þat, er á íslandi er til skemtanar, þá er

þú sitr á tali við Ingibjörgu konungs syst-

ur." Hon var þá með hirð Óláfs konungs
ok þeira kvenna fríðust, er þá váru i landi.

Kjartan svarar: „Haf ekki slíkt við; en bera

skaitu frændum várum kveðju mína ok svá

vinum."
42. Eftir þat skiljast þeir Kjartan ok

Bolli. Gizorr ok Hjalti sigla af Noregi ok
verða vel reiðfara; koma at þingi í Vest-

mannaeyjar ok fara til meginlands; eigu þar

stefnur ok tal við frændr sína. Síðan fara

þeir til alþingis ok töldu trú fyrir mönnum,
bæði langt erendi ok snjalt, ok tóku þá allir

menn trú á íslandi. Bolli reið í Hjarðarholt

af þingi með Óláfi frænda sínum; tók hann
við honum með mikilii blíðu. Bolli reið til

Lauga at skemta sér, þá er hann hafði lítla

hríð verit heima; var honum þar vel fagnat.

Guðrún spurði vandlega um ferðir hans; en

því næst at Kjartani. Bolli leysti ofléttlega ór

því öllu, er Guðrún spurði; kvað alt tíðenda-

laust um ferðir sínar, — „en þat er kemr til

Kjartans, þá er þat með miklum ágætum
9
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at segja satt frá hans kosti; því at hann er

í hirð Óláfs konungs, ok metinn þar uni

fram hvern mann. En ekki kemr mér þat

óvörum, þó at hans hafi hér i landi litlar

nytjar ena næstu vetr." Guðrún spyrr þá,

hvárt nökkut heldi til þess annat, en vináíta

þeirakonungs. Bollisegir, hvertorðtakmanna
var á um vináttu þeira Kjartans ok Ingibj argar,

konungs systur, ok kvað þat nær sinni ætl-

an, at konungr mundi heldr gifta honum
Ingibjörgu, en láta hann lausan, ef því væri

at skifta. Guðrún kvað þat góð tiðendi, —
„en þvi at eins er Kjartani fullboðit, ef hann
fær íjóða konu," ok lét þá þegar falla niðr

talit, gekk á brott ok var allrauð, en aðr-

ir grunuðu, hvárt henni þœtti þessi tíðendi

svá góð, sem hon léí vel yfir. Bolli er heima
í Hjarðarholti um sumarit, ok hafði mik-
inn sóma fengit i ferð þessi; þótti öllum
frændum hans ok kunningjum mikils um
vert hans vaskleik. Bolli hafði ok mikit fé

út haft. Hann kom oft til Lauga ok var á

tali við Guðrúnu. Eitt sinn spurði Bolii Guð-
rúnu, hversu hon mundi svara, ef hann bæði
hennar. pá segir Guðrún skjótt: „Ekki þarftu

slíkt at rœða, Bolli, engum manni mun ek
giftast, meðan ek spyrr Kjartan á lífi." Bolli

svarar: „pat hyggjum vér, at þú verðir at

sitja nökkura vetr mannlaus, ef þú skalt biða

Kjartans; mundi hann ok kost hafa átt at

hjóða mér þar um nökkut erendi ef hon-
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uni þœtti þat allmiklu máli skifta." Skiftust

þau nökkurum orðum við, ok þótti sinn veg
hváru. Síðan ríðr Bolli heim.

43. Nökkuru síðar rœðir Bolli við Óláf

frænda sinn ok mælti: „Á þá leið er, frændi,

komit, at mér væri á þvi hugr at staðfesta

ráð mitt ok kvángast. pykkjumst ek nú vera

fullkominn at þroska; vilda ek til hafa þessa

máls þitt orðafuliting ok framkvæmd; því at

þeir eru hér flestir menn, at mikils munu
virða þín orð." Óláfr svarar: „pær eru flest-

ar konur, at vér munum kalla, at þeim sé

fiillboðií, þar er þú ert; muntu ok eigi hafa

þetta fyrr upp kveðit, en þú munt hafa statt

fyrir þér, hvar niðr skal koma." Bolli seg-

ir: „Ekki mun ek mér ór sveit á brott biðja

konu meðan svá nalægir eru góðir ráða-

kostir. Ek vil biðja Guðrúnar Ósvífrsdóttur;

hon er nú frægst kvenna." Óláfr svarar:

„par er þat mál, at ek vil engan hlut at

eiga; er þér, Bolli, þat í engan stað ókunn-
ara en mér, hvert orðtak á var um kær-
leika með þeim Kjartani ok Guðrúnu. En
ef þér þykkir þetta allmiklu máli skifta, þá
mun ek leggja engan meinleik til, ef þetta

semst með yðr Ósvífri; eða hefir þú þetta

mál nökkut rœtt við Guðrúnu?" Bolli kvaðst

hafa vikit á um sinns sakir, ok kvað hana
hafa ekki mjök á tekit, — „vænti ek þó,

at Ósvífr muni mestu um ráða þetta mál."

Óláfr kvað hann með mundu fara, sem hon-
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um líkaði. Eigi miklu síðar riðr Bolii heim-

an ok með honum synir Óláfs, Halldórr ok
Steinþórr; váru þeir tólf saman; þeir ríða

til Lauga. Ósvífr fagnar þeim vel ok synir

hans. Bolli kvaddi Ósvifr fil máls við sik

ok hefr upp bónorð sitt ok bað Guðrúnar
dótíur hans. En Ósvífr svarar á þá leið:

„Svá er sem þú veizt, Bolli, at Guðrún er

ekkja, ok á hon sjálf svör fyrir sér. En fýsa

mun ek þessa." Gengr nú Ósvifr til fundar
við Guðrúnu, ok segir henni, at — „þar er

kominn Boili porleiksson, ok biðr þín; áttu

nú svör þessa máls. Mun ek hér um skjótt

birta minn vilja, at Bolla mun eigi frá hnekt,

ef ek skal ráða." Guðrún svarar: „Skjótlitit

gerir þú þetta mál, ok rœddi Boili eitt sinn

þetta mál fyrir mér, ok veik ek heldr af,

ok þat sama er mér enn í hug." pá segir

Ósvífr: „pá munu margir menn mæla, at

þetta sé meir af ofsa mælt, en mikilli fyrir-

hyggju, ef þú neitar slíkum manni, sem
Boili er; en meðan ek em uppi, þá skal ek
hafa forsjá fyrir yðr börnum mínum um
þá hluti, er ek kann gerr at sjá en þér." Ok
er Ósvífr tók þetta mál svá þvert, þá fyrir-

tók Guðrún eigi fyrir sína hönd, ok var þó
en tregasta í öllu. Synir Ósvífrs fýsa þessa

mjök; þykkir sér mikil slœgja til mægða
við Bolla. Ok hvárt sem at þessum málum
var setit íengr eða skemr, þá réðst þat af,

at þar fóru festar fram, ok kveðit á brullaups-
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stefnu um vetrnátta skeið. Síðan reið Bolli

heim í Hjarðarholt ok segir Óláfi þessa ráða-

stofnun. Hann lætr sér fátt um finnast Er
Bolli heima, þar til er hann skal boðit sœkja.

Bolli bauð Óláfi frænda sínum, en Óláfr

var þess ekki fljótr, ok fór þó at bœn Boila.

Veizla var virðuleg at Laugum. Bolli var

þar eftir um vetrinn. Ekki var mart i samför-

um þeira Bolla af Guðrúnar hendi. En er

sumar kom, þá gengu skip landa i milli.

pé. spurðust þau tiðendi til Noregs af Islandi,

at þat var alkristit; varð Óiáfr konungr við

þat allglaðr ok gaf leyfi öllum til Islands

þeim mönnum, er hann hafði í gíslingum

haft, ok fara hvert er þeim líkaði. Kjartan

svarar, því at hann var fyrir þeim mönn-
um öilum, er í gíslingu höfðu verit haldnir,

— „hafið mikla þökk, ok þann munum vér

af taka, at vitja Islands í sumar." pá segir

Óláfr konungr: „Eigi munum vér þessi orð

aftr taka, Kjartan, en þó mæltum vér þetta

ekki síðr til annarra nianna en til þín; því

at vér virðum svá, Kjartan, at þú hafir hér

setit meir í vingan en gíslingu. Vilda ek, at

þú fýstist eigi út til íslands, þó at þú eigir

þar göfga frændr; því at kost muntu eiga

at taka þann ráðakost í Noregi, er engi mun
slíkr á Islandi.

66 pá svarar Kjartan: „Várr

herra launi yðr þann s)óma, er þér hafið til

mín gert, síðan er ek kom á yðvart vald.

En þess vænti ek, at þór munið eigi síðr
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gefa mér orlof en þeiin öðrum, er þér haf-

ið hér haldit um hríð." Konungr kvað svá

vera skyldu, en segir sér torfengan slikan

mann ótíginn, sem Kjartan var. J?ann vetr

hafði Kálfr Ásgeirsson verit i Noregi, ok
hafði áðr um haustit komit vestan af Eng-
landi með skip þeira Kjartans ok kaupeyri.

Ok er Kjartan hafði fengit orlofit til íslands-

ferðar, halda þeir Kálfr á búnaði sinum.

Ok er skipit var albúit, þá gengr Kjartan

á fund Ingibjargar konungssystur. Hon
fagnaði honum vel, ok gefr rúm at sitja hjá

sér ok taka þau tal saman. Segir Kjartan

þá Ingibjörgu, at hann hefir búit ferð sína

til íslands. p>á svarar hoii: „Meir ætlum vér,

Kjarían, at þú hafir gert þetta við einræði

þitt, en menn hafi þik þessa eggjat at fara

í brott af Noregi ok tii íslands." En fátt varð

þeim at orðum þaðan í frá. í þessu bili tekr

Ingibjörg til mjöðdrekku, er stendr hjá

henni. Hon tekr þar ór motr hvítan, gull-

ofinn, ok gefr Kjartani, ok kvað Guðrúnu
Ósvífrsdóttur hölzti gott at vefja honum at

höfði sér, — „ok muntu henni gefa motrinn
at bekkjargjöf ; vil ek, at þær Islendinga kon-

ur sjái þat, at sú kona er eigi þrælaættar,

er þú hefir tal átt við í Noregi." J?ar var

guðvefjarpoki utan um; var þat enn ágæt-

asti gripr. „Hvergi mun ek leiða þik," sagði

Ingibjörg, „far nú vel ok heill." Eftir þat

stendr Kjartan upp ok hvarf til Ingibjarg-
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ar, ok höfðu menn þat fyrir satí, at þeim

þœtti fyrir at skiljast. Gengr nú Kjartan í

brott ok til konungs, sagði konungi, at hann
er þá búinn ferðar sinnar. Óláfr konungr
leiddi Kjartan til skips ok fjöldi manns með
honum, ok er þeir kómu þar, sem skipit

flaut, ok var þá ein bryggja á land, þá tók

konungr til orða: „Hér er sverð, Kjartan, er

þú skalt þiggja af mér at skilnaði okkrum;
láttu þér vápn þetta fylgjusamt vera, því at

ek vænti þess, at þú verðir eigi vápnbitinn

maðr, ef þú berr þetta sverð." J?at var enn
virðuligsti gripr ok búit mjök. Kjartan þakk-

aði konungi með fögrum orðum alla þá
sœmd ok virðing, er hann hafði honum veitt.

meðan hann hafði verit í Noregi. pá mælti

konungr: „pess vil ek biðja þik, Kjartan, at

þú haldir vel trú þína." Eftir þat skiljast

þeir konungr ok Kjartan með miklum kær-
leik. Gengr þá Kjartan út á skip. Konungrinn
leit eftir honum ok mælti: „Mikit er at

Kjartani kveðit ok kyni hans, ok mun óhœgt
vera atgerða við forlögum þeira."

44. peir Kjartan ok Kálfr sigla nú í haf.

peim byrjaði vel ok váru lítla hríð úti; tóku

Hvítá í Borgarfirði. pessi tíðendi spyrjast

víða, útkváma Kjaríans. petta fréttir Óláfr

faðir hans ok aðrir frændr hans ok verða

fegnir mjök. Ríðr Óláfr þegar vestan ór

Dölum ok suðr til Borgarfjarðar. Verðr þar
mikill fagnafundr með þeim feðgum
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Býðr Óláfr Kjartani til sín við svá marga
menn, sem hann vildi. Kjartan tók því vel,

kvaðst sér þá eina vist ætla at hafa á ís~

landi. Riðr Óláfr nú heim i Hjarðarholt,

en Kjartan er at skipi um sumarit. Hann
spyrr nú gjaforð Guðrúnar ok brá sér ekki

við þat. En mörgum var á því kvíðustaðr

áðr. Guðmundr Sölmundarson, mágr Kjart-

ans, ok puríðr systir hans kómu til skips.

Kjartan fagnar þeim vel. Ásgeirr œðikollr

kom ok til skips at finna Kálf son sinn.

J?ar var i ferð með honum Hrefna dóttir

hans; hon var en fríðasta kona. Kjartan

bauð puríði systur sinni at hafa slíkt af

varningi, sem hon vildi. Slíkt et sama mælti
Kálfr við Hrefnu. Kálfr lýkr nú upp einni

mikilli kistu ok bað }ræv þar til ganga. Um
daginn gerði á hvast veðr, ok híjópu þeir

Kjartan þá út at festa skip sitt, ok er þeir

höfðu því lokit, ganga þeir heim til búðanna.
Gengr Kálfr inn fyrri í búðina. pær puríðr

ok Hrefna hafa þá mjök brotit ór kistunni.

p{\ þrífr Hrefna upp motrinn ok rekr í sundr.

Tala þær um, at þat sé en mesta gersemi.

pá segir Hrefna, at hon vill falda sér við

motrinn. puríðr kvað þat ráðlegt, ok nú ger-

ir Hrefna svá. Kálfr sér þetía, ok lét eigi

hafa vel til tekizt ok bað hana taka ofan

sem skjótast, — „því at sjá einn er svá hlutr.

at vit Kjartan eigum eigi báðir saman. 46 Ok
er þau tala þetta, þá kemr Kjartan inn í
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búðina; hann hafði heyrt tal þeira ok tók

undir þegar ok kvað ekki saka. Hrefna sat

þá enn með faldinum. Kjartan hyggr at

henni vandiega ok mælti: „Vel þykki mér

>ér sama motrinn, Hrefna," segir hann,

„ætla ek ok, at >at sé bezt fallit, at ek eiga

alt saman, motr ok mey." pá svarar Hrefna:

,,pat munu menn ætla, at >ú munir eigi

kvángast vilja bráðendis, en geta >á konu, er

>ú biðr." Kjartan segir, at eigi mundi mikit

undir, hverja hann ætti, en lézt engrar

skyldu lengi vánbiðill vera — „sé ek, at þessi

búnaðr berr >ér vel, ok er sannlegt, at þú
verðir mín kona.

46 Hrefna tekr nú ofan fald-

inn ok selr Kjartani motrinn, ok hann varð-

veitir. Guðmundr ok >au puríðr buðu Kjart-

ani norðr þangat til sin til kynnisvistar um
vetrinn. Kjartan hét ferð sinni. Kálfr Ásgeirs-

son réðst norðr með feðr sinum. Skifta >eir

Kjartan nú félagi sínu ok fór þat alt i mak-

endi ok vinskap. Kjartan ríðr ok frá skipi ok

vestr í Dali. peir váru tólf saman. Kemr
Kjartan heim í Hjarðarholt, ok verða allir

menn honum fegnir. Kjartan lætr flytja fé

sitt sunnan frá skipi um haustit. pessir tólf

menn, er vestr riðu með Kjartani, váru allir

í Hjarðarholti um vetrinn. peir Óláfr ok

Ósvífr heldu enum sama hæíti um heimboð.

Skyldu sitt haust hvárir aðra heim sœkja.

petta haust skyldi vera boð at Laugum, en

Óláfr til sœkja ok >eir Hjarðhyltingar. Guð-
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rún mælti nú við Bolla, at henni þótti hann
eigi hafa sér alt satt til sagt um útkvámu
Kjartans. Bolli kvaðst þat sagt hafa, sem
hann vissi þar af sannast. Guðrún talaði fátt

til þessa efnis. En þat var auðfynt, at henni

líkaði illa, því at þat ætluðu flestir menn, at

henni væri enn mikil eftirsjá at um Kjartan,

þó at hon hyldi yfir. Líðr nú þar til, er haust-

boðit skyldi vera at Laugum. Óláfr bjóst til

ferðar ok bað Kjartan fara með sér. Kjartan

kvaðst mundu heima vera at gæta bús, Óláfr

bað hann eigi þat gera at styggjast við frændr
sína, — „minstu á þat, Kjartan, at þú hefir

engum manni jafnmikit unt sem Bolla fóst-

bróður þínum. Er þat minn vili, at þú farir.

Mun ok brátt semjast með ykkr frændum, ef

þit finnizt sjálfir." Kjartan gerir, svá sem fað-

ir hans beiðist, ok tekr hann nú upp skarlats-

klæði sín, þau er Óláfr konungr gaf honum
at skilnaði, ok bjó sik við skart. Hann gyrði

sik með sverðinu konungsnaut. Hann hafði á

höfði hjálm gullroðinn ok skjöld á hlið rauð-

an, ok dreginn á með gulli krossinn helgi.

Hann hafði í hendi spjót, ok gullrekinn falr-

inn á. Allir menn hans váru i litklæðum; þeir

váru alls á þriðja tigi manna. peir ríða nú
heiman ór Hjarðarholti ok fóru þar til er

þeir kómu til Lauga. Var þar mikit fjölmenni

fjn^ir.

45. Bolli gekk í móti þeim Óláfi ok synir

Ósvífrs ok fagna þeim vel. Bolli gekk atKjart-
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ani ok mintist til hans. Kjartan tók kveðju

hans. Eftir þat var þeim inn fylgt. Bolli er

við þá enn kátasti. Óláfr tók þvi einkar vel,

en Kjartan heldr fálega. Veizla fór vel fram.

Bolli átti stóðhross þau, er bezt váru kölluð;

hestrinn var mikill ok vænn ok hafði aldregi

brugðizt at vígi. Hann var hvítr at lit ok rauð

eyrun ok topprinn. par fylgdu þrjú mer-
hryssi með sama lit sem hestrinn. pessi hross

vildi Bolli gefa Kjartani, en Kjartan kvaðst

engi vera hrossamaðr ok vildi eigi þiggja.

Óláfr bað hann við taka hrossunum — „ok
eru þetta enar virðuligstu gjafir." Kjartan

setti þvert nei fyrir. Skildust eftir þal með
engri blíðu. Ok fóru Hjarðhyltingar heim, ok
er nú kyrt. Var Kjartan heldr fár um vetr-

inn; nutu menn lítt tals hans; þótti Óíáfi á
því mikil mein. J?ann vetr eftir jól býst Kjart-

an heiman, ok þeir tólf saman; ætluðu þeir

norðr til heraða. Ríða nú leið sína, þar til er

þeir koma í Víðidal norðr, i Ásbjarnarnes, ok
er þar tekit við Kjartani með enni mestu blíðu

ok ölúð. Váru þar hýbýli en vegligstu. Hallr

son Guðmundar var þá á tvítugs aldri. Hann
var mjök í kyn þeira Laxdœla. pat er alsagt,

at eigi hafi verit alvasklegri maðr í öllum
Norðlendinga fjórðungi. Hallr tók við Kjart-

ani frænda sínum með mikilli blíðu. Eru þá
þegar leikar lagðir í Ásbjarnarnesi, ok safnat

víða til um heruð. Kom til vestan ór Miðfirði,

ok af Vatnsnesi ok ór Vatnsdal, ok alt utan
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ór Langadal. Varð þar mikit fjölmenni. Allir

menn höfðu á máli, hversu mikit afbragð

Kjartan var annarra manna, Síðan var aflat

til leiks ok beitist Hallr fyrir. Hann bað Kjart-

an til leiks — „vildim vér, frændi, at þú
sýndir kurteisi þína i þessu." Kjartan svarar:

„Lítt hefi ek tamit mik til leika nú et næsta;

því at annat var tíðara með Óláfi konungi; en
eigi vil ek synja þér um sinns sakir þessa."

Býst nú Kjartan til leiks; var þeim mönnum
at móti honum skipt, er þar váru sterkastir.

Er nú leikit um daginn; hafði þar engi maðr
við Kjartani, hvárki afl né fimleik. Ok um
kveldit, er leik var lokit, þá stendr upp Hallr

Guðmundarson ok mælti: „pat er boð föður

míns ok vili um alla þá menn, er hingat hafa

lengst sótt, at þeir sé hér ailir náítlangt ok
taki hér á morgin íil skemtanar." J?etta erendi

rœmdist vel ok þótti stórmannlega boðit.

Kálfr Ásgeirsson var þar kominn ok var eink-

ar kært með þeim Kjartani; þar var ok
Hrefna systir hans ok helt allmjök til skarts.

Var þar aukit hundrað manna á búi um
nóttina. Um daginn eftir var þar skipt til

leiks. Kjartan sat þá hjá leik ok sá á,

p>uríðr systir hans gekk til máls við hann ok
mælti svá: „pat er mér sagt, frændi, at þú
sér heldr hljóðr vetrlangt; tala menn þat, at

þér muni vera eftirsjá at um Guðrúnu.

Fœra menn þat til þess, at engi blíða verðr

á með ykkr Bolla frændum, svá mikit ást-
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ríki sem með ykkr hefir verit allar stundir.

Ger svá vei ok hœfilega, at þú lát þér ekki

at þessu þykkja, ok unn frænda þínum góðs

ráðs; þœtti oss þat ráðlegast, at þú kváng-

aðisí, eftir því sem þú mæltir í fyrra sum-
ar, þótt þér sé eigi þar með öllu jafnræði

sem Hrefna er
3
því at þú mátt eigi þat finna

innanlands. Ásgeirr faðir hennar er göfugr

maðr ok stórættaðr. Hann skortir ok eigi fé

at fríða þetta ráð; er ok önnur dóttir hans
gift ríkum manni. J?ú hefir ok mér sagt, at

Kálfr Ásgeirsson sé enn röskvasti maðr; er

þeira ráðahagr enn sköruligsti, J?at er minn
vili, at þú takir tal við Hrefnu, ok væníir

mik, at þér þykki þar fara vit eftir vænleik."

Kjartan tók vel undir þeíta ok kvað hana
vel mála leita. Eftir þetta er komit saman
tali þeira Hrefnu; tala þau um daginm Um
kveldit spurði puríðr Kjartan, hversu hon-

um hefði virzt orðtak Hrefnu. Hann lét vel

yfir; kvaðst kona þykkja vera en sköruligsta

at öllu því, er hann mátti sjá af . Um morgin-
inn eftir váru menn sendir til Ásgeirs ok
boðit honum í Ásbjarnarnes. Tókst nú um-
rœða um mál þeira ok biðr Kjartan nú
Hrefnu dóttur Ásgeirs. Hann tekr því máli
líklega, því at hann var vitr maðr ok kunni
at sjá, hversu sœmilega þeim er boðit. Kálfr

er þessa máls mjök flýtandi — „vil ek ekki

láta til spara." Hrefna veitti ok eigi afsvör

fyrir sína hönd, ok bað hon föður sinn ráða.
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Er nú þessu máli á leið snúit ok váttum
bundit. Ekki lætr Kjartan sér annat líka, en
brullaup sé í Hjarðarholti. peir Ásgeirr ok
Káifr niæla ekki þessu í mót; er nú ákveð-

in brullaupsstefna í Hjarðarholti, þá er fimm
vikur eru af sumri. Eftir þat reið Kjartan

heim með stórar gjafir. Óláfr lét vel yfir

þessum tiðendum, því at Kjartan var miklu
kátari, en áðr hann fór heiman. Kjartan

fastaði þurt langaföstu, ok gerði þat at engis

manns dœmum hér á landi, því at þat er

sögn manna, at hann hafi fyrstr manna
fastat þurt hér innanlands. Svá þótti mönn-
um þat undarlegr hlutr, at Kjartan lifði svá

lengi matlauss, at menn fóru langar leiðir

at sjá hann. Með slíku móti váru aðrir hætt-

ir Kjartans um fram aðra menn; síðan gengu
af páskarnir. Eftir þat láta þeir Kjartan ok
Óláfr stofna til veizlu mikillar. Koma þeir

norðan Ásgeirr ok Kálfr at ákveðinni stefnu

ok Guðmundr ok Hallr, ok höfðu þeir allir

saman sex tigu manna. peir Kjartan höfðu
ok mikit fjölmenni fyrir. Var sú veizla ágæt,

því at viku var at boðinu setit. Kjartan gaf

Hrefnu at línfé motrinn, ok var sú gjöf all-

fræg, því at engi var þar svá vitr eða stór-

auðigr, at slíka gersemi hefði sét eða átta.

En þat er hygginna manna frásögn, at átta

aurum gulls væri ofit í motrinn. Kjartan var

ok svá kátr at boðinu, at hann skemti þar

hverjum manni í tali sínu ok sagði frá ferð-
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um sínum; þótíi mönnum þar mikils um
þat vert, hversu mikil efni þar váru til seld,

því at hann hafði lengi þjónat enum ágæt-

asta höfðingja, Óiáfi konungi Tryggvasyni.

En þá er boðinu var slitit, valdi Kjartan

góðar gjafir Guðmundi ok Halli ok öðru
stórmenni; fengu þeir feðgar mikinn orðstir

af þessari veizlu. Tókust góðar ástir með
þeim Kjartani ok Hrefnu.

46. peir Óiáfr ok Ósvífr heldu sinni vin-

áttu, þóit nökkut væri þústr á með enum
yngrum mönnum. pat sumar hafði Óláfr

heimboð hálfum mánuði fyrir vetr. Ósvífr

hafði ok boð stofnat at vetrnóttum. Bauð
þá hvárr þeira öðrum til sín með svá marga
menn, sem þá þœtti hvárum mestr sómi at

vera. Ósvífr átti þá fyrri boð at sœkja tii

Óláfs ok kom hann at ákveðinnj stundu i

Hjarðarholt. í þeiri ferð var Bolli ok Guð-
rún ok synir Ósvífrs. Um morgininn eftir

rœddi kona ein um 5 er þær gengu utar eftir

skálanum, hversu konum skyldi skipa í

sæíi. pat bar saman ok Guðrún er komin
gegní rekkju þeiri, at Kjartan var vanr at

liggja í. Kjartan var þá at ok klæddist ok
steypti yfir sik skarlatskyrtli rauðum. pá
mælti Kjartan til konu þeirar, er um kvenna
skipunina hafði rœtt, því at engi var annarr
skjótari til svara: „Hrefna skal sitja í önd-

vegi ok vera mest metin at gervöllu, á

meðan ek em á lífi." En Guðrún hafði þó
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áðr ávalt skipat öndvegi í Hjaröarholti ok
annars staðar. Guðrún heyrði þetta ok leit

til Kjartans ok brá lit, en svarar engu. Ann-
an dag eftir mælti Guðrún við Hrefnu, at

hon skyldi falda sér með motrinum ok sýna

mönnum svá enn bezta grip, er komit hafði

til Islands. Kjartan var hjá ok þó eigi all-

nær ok heyrði, hvat Guðrún mælti. Hann
varð skjótari til svara en Hrefna: ,,Ekki

skal hon falda sér með motri at þessu boði,

því at meira þykki mér skifta, at Hrefna eigi

ena mestu gersemi, heldr en boðsmenn hafi

nú augnagaman af at sinni." Viku skyldi

haustboð vera at Óláfs. Annan dag eftir

rœddi Guðrún i hljóði til Hrefnu, at hon
skyldi sýna henni motrinn. Hon kvað svá

vera skyldu. Um daginn eftir ganga þær í

útibúr þat, er gripirnir váru í. Lauk Hrefna
upp kistu ok tók þar upp guðvefjarpoka,

en ór pokanum tók hon motrinn ok sýndi

Guðrúnu. Hon rakti motrinn ok leit á um
hríð ok rœddi hvárki um löst né lof ; síðan

hirði Hrefna motrinn, ok gengu þær til sæt-

is síns. Eftir þat fór þar fram gleði ok skemt-

an. En þann dag, er boðsmenn skyldu

í brott ríða, gekk Kjartan mjök um sýslur

at annast mönnum hestaskifti, þeim er langí

váru at komnir, ok slikan fararbeina hverj-

um, sem hafa þurfti. Ekki hafði Kjartan

haft sverðit konungsnaut i hendi, þá er hann
hafði at þessu gengit; en þó var hann sjald-
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an vanr at láta þat hendi firr ganga. Sið-

an gekk hann til rúms síns, þar sem sverð-

it hafði verit, ok var þá á brottu. Hann gekk

þegar at segja feðr sínum þessa svipan. Óláfr

mælti: „Hér skulum vér fara með sem hljóð-

ast ok mun ek fá menn til njósnar í hvern

flokk þeira, er á brott ríða." Ok svá gerði

hann. Án enn hvíti skyldi riða með liði

Ösvífrs, ok hugleiða afhvarf manna eða

dvalar. peir riðu inn hjá Ljárskógum ok hjá

bœjum þeim, er i Skógum heita, ok dvöld-

ust hjá skóginum ok stigu þar af baki. pór-

ólfr, son Ósvífrs, fór af bœnum ok nökkurir

aðrir menn með honum. peir hurfu í brott

í hrískjörr nökkur á meðan þeir dvöldust

hjá skóginum. Án fylgdi þeim til Laxár,- er

feilr ór Sælingsdal, ok kvaðst hann þá mundu
aftr hverfa. Eigi taidi póróífr mein á því,

þótt hann hefði hvergi farit. pá nótí áðr
hafði fallit lítil snæfölva, svá at sporrœkt
var. Án reið aftr til skógar, ok rakti spor

pórólfs til keldu einnar eða fens; hann
þreifar þar í niðr ok greip á sverðshjöltum.

Án vildi hafa til vitni með sér um þetta

mál ok reið eftir pórarni í Sælingsdalstungu,

ok fór hann til með Áni at taka upp sverð-

it. Eftir þat fœrði Án Kjartani sverðit. Kjart-

an vafði um dúki ok lagði niðr í kistu. par
heitir Sverðskelda síðan, er þeir pórólfr

höfðu fólgit konungsnaut. Var nú látit kyrt
yfir þessu, en umgerðin fanst aldregi síð-

10
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an. Kjartan haföi jafnan minni mætur á
sverðinu síðan, en áðr. petta lét Kjartan á

sik bíta ok vildi eigi hafa svá búit. Óláfr

mælti: „Láttu þetta ekki á þik bita. Hafa
þeir sýnt ekki góðan prett, en þik sakar ekki;

látum eigi aðra eiga at því at hlæja, at vér

leggim slíkt til deilu, þar er til móts eru vin-

ir ok frændr." Ok við þessar fortölur Óláfs

lét Kjartan kyrt vera. Eftir þetta bjóst Óláfr

at sœkja heimboð til Lauga at vetrarnótt-

um, ok rœddi um við Kjartan, at hann
skyldi fara. Kjartan var trauðr til ok hét

þó ferðinni at bœn föður síns. Hrefna skyldi

ok fara ok vildi heima láta motrinn. por-

gerðr húsfreyja spurði: „Hvé nær skaltu upp
taka slíkan ágætisgrip, ef hann skal í kistum
liggja, þá er þú ferr til boða?" Hrefna svar-

ar: „Margir menn mæla þat, at eigi sé ör-

væna, at ek koma þar, at ek eiga færi öf-

undarmenn en at Laugum." porgerðr segir:

„Ekki leggjum vér mikinn trúnað á þá
menn, er slíkt láta fjúka hér í milli húsa."

En með því at porgerðr fýsti ákaft, þá hafði

Hrefna motrinn, en Kjartan mælti þá eigi

í mót, er hann sá, hversu móðir hans vildi.

Eftir þeíta ráðast þau til ferðar, ok koma
þau til Lauga um kveldit ok var þeim þar
vel fagnat. porgerðr ok Hrefna selja klæði

sín til varðveizlu. En um morgininn, er kon-
ur skyldu taka búnað sinn, þá leitar Hrefna
at mctrinum, ok var þá í brottu þaðan, sem
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hon hafði varðveitt, ok var þá víða leitat, ok
fanst eigi. Guðrún kvað þat líkast, at heima
mundi eftir hafa orðit motrinn, eða hon
mundi hafa búit um óvarlega ok felt niðr.

Hrefna sagði nú Kjartani, at motrinn var
horfinn. Hann svarar, ok kvað eigi hœgt
hlut í at eiga at gæta til með þeim, ok hað
hana nú láta vera kyrt; segir síðan föður

sínum, um hvat at leika var. Óláfr svarar:

„Enn vilda ek sem fyrr, at þú létir vera ok
hjá þér líða þetta vandræði; mun ek leita

eftir þessu i hljóði; því at þar til vilda ek
alt vinna, at ykkr BoIIa skildi eigi á; er um
heilt bezt at binda, frændi," segir hann,

Kjartan svarar: „AuSvitat er þat, faðir, at

þú mundir unna öllum hér af góðs hlutar;

en þó veit ek eigi, hvárt ek nenni at aka
svá höllu fyrir Laugamönnum." — J?ann
dag, er menn skyldu á brott ríða frá boð-

inu, tekr Kjartan til máls ok segir svá: „pik
kveð ek at þessu, Bolli frændi, þú munt vilja

gera til vár drengilegar heðan í frá en hing-

at til; mun ek þetta ekki í hljóðmæli fœra^

því at þat er nú at margra manna viti um
hvörf þan, er hér hafa orðit, er vér hyggj-

um, at í yðvarn garð hafi runnit. Á hausti,

er vér Veittum Veizlu i Hjarðarholti.. var
tekií sverð mitt; nú kom þaí aftr, en eigi

umgerðin; nú hefir hér enn horfit sá gripr,

er fémæír mun þykkja; þó vil ek nú hafa

hvárntveggja." pí\ svarar BoIIi: „Eigi eru
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vér þessa valdir, Kjartan, er þú berr á oss;

mundi oss alls annars af þér vara en þat,

at þú mundir oss stuld kenna." Kjartan seg->

ir: „pá menn hyggjum vér hér í ráðum hafa

verit um þetta, at þú mátt bœtr á ráða, ef

þú vill; gangi þér þörfum meir á fang við

oss; höfum vér lengi undan eirt fjándskap

yðrum; skal nú því lýsa, at eigi mun svá bú-

it hlýða.'
6 pá svarar Guðrún máli hans ok

mælti: „pann seyði raufar þú þar, Kjartan,

at betr væri, at eigi ryki; nú þó at svá sé,

sem þú segir, at þeir menn sé hér nökkur-
ir, er ráð hafi til þess sett, at motrinn skyldi

hverfa, þá virði ek svá, at þeir hafi at sínu

gengit; hafi þér nú þat fyrir satt þar um,
sem yðr líkar, hvat af motrinum er orðit;

en eigi þykki mér illa, þó at svá sé fyrir

honum hagat, at Hrefna hafi lítla búnings-

bót af motrinum heðan í frá." Eftir þetta

skilja þau heldr þunglega. Ríða þeir heim,

Hjarðhyltingar. Takast nú af heimboðin. Var
þó kyrt at kalla. Ekki spurðist síðan til

motrsins. pat höfðu margir menn fyrir satt,

at pórólfr hefði brendan motrinn í eldi at

ráði Guðrúnar systur sinnar, pann vetr önd-

verðan andaðist Ásgeirr œðikollr. Tóku syn-

ir hans þar við búi ok fé.

47. Eftir jól um vetrinn safnar Kjartan

at sár mönnum. Urðu þeir saman sex tigir

manna. Ekki sagði Kjartan föður sínum,

hversu af síóðst um ferð þessa; spurði Óláfr
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ok lítt at. Kjartan hafði með sér tjöld ok
vistir. Riðr Kjartan nú leið sína, þar til er

hann kemr til Lauga. Hann biðr menn stíga

af baki, ok mælti, at sumir skyldu geyma
hesía þeira, en suma biðr hann reisa tjöld,

1 þann tíma var þat mikil tízka, at úti var

salerni ok eigi allskamt frá bœnum, ok svá

var at Laugum. Kjartan lét þar taka dyrr

allar á húsum ok bannaði öllum mönnum
útgöngu, ok dreitti þau inni þrjár nætr. Eft-

ir þat ríðr Kjartan heim í Hjarðarholt, ok
hverr hans förunauta til síns heimilis. Óláfr

lætr illa yfir þessi ferð. porgerðr kvað eigi

lasta þurfa, ok sagði Laugamenn til sliks

gert hafa eða meiri svívirðingar. pá mælti
Hrefna r

rÁttir þú, Kjartan, við nökkura
menn tal at Lauguni?" Hann svarar: „Lit~

it var bragð at því;" — segir hann, at þeir

Bolli skiftust við nökkurum orðum. pá mælti
Hrefna ok brosti við: „pat er mér sannlega

sagt, at þit Guðrún munið hafa við talazt,

ok svá hefi ek spurt, hversu hon var búin v

at hon hefði nú faldit sik við motrinum ok
semdi einkar vel." Kjartan svaraði ok roðn-

aði mjök við, — var mönnum auðfynt, at

hann reiddist við, er hon hafði þetta i fleym-

ingi — : „Eikki bar mér þat fyrir augu, er

þú segir frá, Hrefna," segir Kjartan, „mundi
Guðrún ekki þurfa at falda sik motri, til

þess at sama betr en allar konur aðrar." pá
hætti Hrefna þessu tali. peim Laugamönn-
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um líkar illa, ok þótti þetta miklu meiri sví-

virðing ok verri, en þótt Kjartan hefði drep-

it mann eða tvá fyrir þeim. Váru þeir synir

Ósvífrs óðastir á þetta mál; en Bolli svafði

heldr. Guðrún talaði hér fæst um; en þó
fundu menn þat á orðum hennar, at eigi

væri víst, hvárt öðrum lægi i meira rúmi en
henni. Gerist nú fullkominn fjándskapr milli

Laugamanna ok Hjarðhyltinga. Ok er á leið

vetrinn fœddi Hrefna barn; þat var sveinn

ok var nefndr Ásgeirr. — pórarinn búandi
í Tungu lýsir því, at hann vildi selja Tungu-
land. Var þat bæði, at honum þurru lausa-

fé, enda þótti honum mjök vaxa þústr milli

manna í heraðinu, en honum var kært við

hváratveggju. Bolli þóttist þurfa at kaupa
sér staðfestu, þvi at Laugamenn höfðu fá

lönd, en fjölda fjár. pau Bolli ok Guðrún
riðu í Tungu at ráði Ósvífrs; þótti þeim í

hönd faila at taka upp land þetta hjá sér sjálf-

um, ok bað Ósvífr þau eigi láta smátt slíta,

Siðan réðu þau pórarinn um kaup þetta ok
urðu ásátt, hversu dýrt vera skyldi, ok svá

þat, er í móti skyldi vera, ok var mælt til

kaups með þeim Bolla. En því var kaupit

eigi váttum bundit, at eigi váru menn svá

margir hjá, at þat þœtti vera lögfult. Ríða

þau Bolli ok Guðrún heim eftir þetta. En
er Kjartan Óláfsson spyrr þessi tíðendi, ríðr

hana þegar við tólfta mann ok kom i Tungu
snimma dags; fagnar pórarinn honum vel
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ok bauð honum þar at vera. Kjartan kvaðst

heim mundu ríða um kveldit, en eiga þar

dvöl nökkura. pórarinn frétti at um erendi.

Kjartan svarar: „J?at er erendi mitt hingat,

at rœða um landkaup þat nökkut, er þér

Bolli hafið stofnat; þvi at mér er þat í móti

skapi, ef þú selr land þetta þeim Bolla ok
Guðrúnu." pórarinn kvað sér vanhenta ann-

at, — „þvi at verðit skal bæði ríflegt, þat

er Bolli hefir mév fyrir heitit landit, ok
gjaldast skjótt." Kjartan mælti: , 5Ekki skal

þik í skaða, þó at Bolli kaupi eigi landit,

þvi at ek mun kaupa þvílíku verði, ok ekki

mun þér duga mjök í móti at mæla því,

sem ek vil vera láta, J?vi at þat mun á finn-

ast, at ek vil hér mestu ráða i heraði, ok
gera þó meir eftir annarra manna skaplyndi

en Laugamanna." pórarinn svarar: „Dýrt

mun mér verða dróttins orð um þetta mál;

en þat væri næst mínu skaplyndi, at kaup
þettá væri kyrt, sem vit Bolli höfum stofn-

at." Kjartan mælti: „Ekki kalla ek þat land-

kaup, er eigi er váttum bundit; ger nú ann-

athvárt, at þú handsala mér þegar landít

at þvilíkum kostum, sem þú hefir ásáttr

orðit við aðra, eða bú sjálfr á landi þínu
ella." pórarinn kaus at selja honum landit.

Váru nú þegar váttar at þessu kaupi. Kjartan

reið heim eftir landkaupit. petta spurðist um
alla Breiðafjarðardali. Et sama kveld spurð-

ist þetta til Lauga. J>á mælti Guðrún: „Svá



152 LAXDŒLA SAGA

virðist mér, Bolli, sem Kjartan hafi þér gert

tvá kosti, nökkuru harðari en hann gerði

pórarni, at þú munt láta verða herað þetta

með lítlum sóma, eða sýna þik á einhverj-

um fundi ykkrum nökkuru óslæra, en þú hef-

ir fyrr verit." Bolli svarar engu ok gekk
þegar af þessu tali. Ok var nú kyrt þat er

eftir var langaföstu. — Enn þriðja dag páska

reið Kjartan heiman við annan mann; fylgdi

honum Án svarti. peir koma í Tungu um
daginn. Kjartan vill, at pórarinn ríði með
honum vestr til Saurbœjar at játa þar skuld-

arstöðum, þvi at Kjartan átti þar miklar
fjárreiður. pórarinn var riðinn á annan bœ.
Kjartan dvaldist þar um hrið ok beið hans.

pann sama dag var þar komin pórhalla

málga. Hon spyrr Kjartan, hvert hann ætl-

aði at fara. Hann kvaðst fara skyldu vestr

til Saurbœjar. Hon spyrr: „Hverja sk-altu

leið riða?" Kjartan svarar: „Ek mun riða

vestr Sælingsdal, en vestan Svínadal." Hon
spurði, hversu lengi hann mundi vera. Kjart-

an svarar: „J?at er líkast, at ek riða vestan

fimtadaginn." „Mantu reka erendi mitt?"

sagði pórhalla, „ek á frænda vestr fyrir

Hvítadal i Saurbœ; hann hefir heitit mér
hálfri mörk vaðmáls; vilda ek, at þú heimt-

ir ok hefðir með þér vestan." Kjartan hét

þessu. Siðan kemr pórarinn heim ok ræðst

til ferðar með þeim; ríða þeir vestr um
Sælingsdalsheiði ok koma um kveldit á Hól
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til þeira systkina. Kjartaní fær þar góðar við-

tökur, því at þar var en mesta vingan. pór-

halia málga kom heim til Lauga um kveld-

it. Spyrja synir Ósvífrs, hvat hon hitti manna
um daginn. Hon kvaðst hafa hitt Kjartan

Óláfsson. peir spurðu, hvert hann ætlaði,

Hon sagði slíkt af, sem hon vissi, — „ok
aldregi hefir hann verit vasklegri en nú, ok
er þat eigi kynlegt, at slíkum mönnum þykki

alt lágt hjá sér." Ok enn mælti pór-

halla: „Auðfynt þótti mér þat á, at Kjartani

var ekki annat jafnlétt hjalat sem um land-

kaup þeira pórarins." Guðrún mælti: „Vel

má Kjartan því alt gera djarflega, þat er

honum líkar, því at þat er reynt, at hann
tekr enga þá ósœmd til, at neinn þori at

skjóta skafti at móti honum." Bæði var hjá

tali þeira Guðrúnar Bolli ok synir Ósvifrs.

peir Óspakr svara fá ok heldr til áleitni við

Kjartan, sem jafnan var vant. Bolii lét, sem
hann heyrði eigi, sem jafnan, er Kjartani

var hallmælt, því at hann var vanr at þegja

eða mæla í móti.

48. Kjartan sitr enn fjórða dag páska á
Hóli. Var þar en mesta skemtan ok gleði. Um
nóttina eftir lét Án illa í svefni, ok var hann
vakiðr. peir spurðu, hvat hann hefði dreymt.

Hann svarar: „Kona kom at mér, óþekkileg,

ok kipti mér á stokk fram. Hon hafði í

hendi skálm ok trog í annarri; hon setti

fyrir brjóst mér skálmina ok reist á mér
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kviðinn allan ok tók á brott innyflin ok lét

koma í staðinn hris; eftir þat gekk hon út,"

segir Án. peir Kjartan hlógu mjök at draum-
inum ok kváðu hann heita skyldu Án hrís-

maga. prifu þeir til hans ok kváðust leita

-skyldu, hvárt hrís væri i maganum. pá mælti
Auðr: „Eigi þarf at spotta þetta svá mjök;
er þat mitt tillag, at Kjartan geri annathvárt,

at hann dvelist hér lengr; en ef hann vill

ríða, þá ríði hann með meira lið heðan en
hingat." Kjartan mælti: „Vera kann, at yðr

þykki Án hrísmagi mjök merkimáll, þá er

hann sitr á tali við yðr um dagana, er yðr
þykkir alt sem vitran sé, þat er hann dreym-
ir; ok fara mun ek, sem ek hefi áðr ætlat,

fyrir þessum draum." Kjartan býst snimma
fimtadag í páskaviku ok porkell hvelpr ok
Knútr bróðir hans at ráði Auðar. peir riðu

með Kjartani á leið alls tólf saman. Kjartan

kemr fyrir Hvítadal ok heimti vaðmál J?ór-

höllu málgu, sem hann hét. Síðan reið hann
suðr Svínadal. — pat var tíðenda at Laug-
um í Sælingsdal, at Guðrún var snimma á

fótum, þegar er sólu var ofrat. Hon gekk
þangat til er brœðr hennar sváfu; hon tók

á Qspaki. Hann vaknaði skjótt við ok svá

þcir fleiri brœðr; ok er Óspakr kendi þar
systur sína, þá spurði hann, hvat hon vildi,

er hon var svá snimma á fótum. Guðrún
kvaðst vildu vita, hvat þeir vildu at hafast

nm daginn. Óspakr kvaðst mundu kyrru fyrir
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halda, — „ok er nú fátt til verknaðar." Guð-
rún mælti: „Gott skaplyndi hefðið þér feng-

it, ef þér værið dœtr einhvers bónda, ok láta

hvárki at yðr verða gagn né rnein; en slíka

svívirðing ok skömm, sem Kjartan hefir yðr

gert, þá sofi þér eigi at minna, at hann riði

hér hjá garði við annan mann, ok hafa slik-

ir menn mikit svínsminni; þykki mér ok
rekin ván, at þér þorið Kjartan heim at

sœkja, ef þér þorit eigi at finna hann nú,

er hann ferr við annan mann eða þriðja, en

þér sitið heima ok látið vænlega, ok ernð

æ hölzíi margir." Óspakr kvað hana mikit

af taka, en vera ilt til mótmæla, ok spratt

haim upp þegar ok klæddist, ok hverr þeira

brœðra at öðrum. Síðan bjuggust þeir at

sitja fyrir Kjartani. pá bað Guðrún Boila

til ferðar með þeim. Bolli kvað sér eigi sama
fyrir frændsemis sakir við Kjartan ok tjáði,

hversu ástsamlega Óláfr hafði hann upp
fœddan. Guðrún svarar: „Satt segir þú þat,

en eigi muntu bera giftu til at gera svá at

öllum þykki vel, ok mun lokit okkrum sam-
förum, ef þú skerst undan förinni." Ok við

fortölur Guðrúnar miklaði Bolli fyrir sér

fjándskap allan á hendr Kjartani ok sakir,

ok vápnaðist síðan skjótt, ok urðu níu sam-
an. Váru þeir fimm synir Ósvífrs: Óspakr
ok Helgi, Vandráðr ok Torráðr, pórólfr,

Bolli en sétti, Guðlaugr enn sjaundi, syst-

urson Ósvífrs ok manna vænlegastr. J>ar
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var Oddr ok Steinn, synir pórhöllu málgu.

peir riðu til Svínadals ok námu staðar hjá

gili því, er Hafragil heitir; [þat gil liggr

norðan ór fjallinu ok fram í ána; lá þjóð-

gatan eftir hliðinni nökkuru ofar en þeir

Ósvífrs synir sátu] ; bundu þar hesta sína

ok settust niðr. Bolli var hljóðr um daginn

ok lá uppi hjá gilsþreminum. En er þeir

Kjartan váru komnir suðr um Mjósyndi ok
rýmast tekr dalrinn, mælti Kjartan, at þeir

J?orkell mundu snúa aftr. porkell kvaðst

ríða mundu, þar til þrýtr dalinn. Ok þá er

þeir kómu suðr um sel þau, er Norðrsel

heita, þá mælti Kjartan til þeira brœðra, at

þeir skyldu eigi riða lengra, — „skal eigi

pórólfr, þjófrinn, at því hlæja, at ek þora

eigi at ríða leið mína fámennr," porkell

hvelpr svarar: „pat munu vér nú veita þér,

at ríða nú eigi lengra; en iðrast munu vér

þess, ef vér erum eigi viðstaddir, ef þú þarf

t

manna við i dag." J?á mælti Kjartan: „Eigi

mun Bolli, frændi minn, slá banaráðum við

mik; en ef þeir Ósvífrssynir sitja fyrir mér,

J>á er eigi reynt, hvárir frá tiðendum eiga

at segja, þó at ek eiga við nökkurn liðs-

mun." Síðan riðu þeir brœðr vestr aftr.

40. Nú riðr Kjartan suðr eftir dalnum
ok þeir þrír saman, Án svarti ok pórarinn.

porkell hét maðr, er bjó á Hafratindum í

Svínadal. par er nú auðn. Hann hafði far~

it til hrossa sinna um daginn ok smalasveinn
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hans með honum. peir sá hváratveggju,

Laugamenn í fyrirsátinni, ok þá Kjartan,

er þeir riðu eftir dalnum þrír saman. pá
mælti smalasveinn, at þeir mundu snúa til

móts við þá Kjartan; kvað þeim þat mikit

happ, ef þeir mætti skirra vandræðum svá

miklum, sem þá var til stefnt, porkell mælti:

„pegi skjótt," segir hann, „mun fóli þinn

nökkurum manni lif gefa, ef bana verðr

auðit? Er þat ok satt at segja, at ek spari

hváriga til, at þeir eigi nú svá ilt saman,
sem þeim líkar; sýnist mér þat betra ráð, at

vit komim okkr þar, at okkr sé við engu
hætt, en vit megim sem gerst sjá fundinn,

ok hafim gaman af leik þeira, því at þat

ágæta allir, at Kjartan sé vígr hverjum manni
betr; væntir mik ok, at hann þurfi nú þess;

því at okkr er þat kunnigt, at œrinn er liðs-

munr." Ok varð svá at vera, sem porkell

vildi. peir Kjartan ríða fram at Hafragili.

En í annan stað gruna þeir Ósvífrssynir, því

Bolli mun sér hafa þar svá staðar leitat, er

hann mátti vel sjá, þá er menn riðu vestan.

peir gera nú ráð sitt, ok þótti sem Bolli

mundi þeim eigi vera trúr, ganga at hon-
um upp i brekkuna, ok brugðu á glímu ok
á glens ok tóku i fœtr honum ok drógu hann
ofan fyrir brekkuna. En þá Kjartan bar brátt

at, er þeir riðu hart, ok er þeir kómu suðr
yfir gilit, þá sá þeir fyrirsátina ok kendu
mennina. Kjartan spratt þegar af baki ok
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sneri í móíi þeim Ósvífrssonum. J?ar stóð

steinn einn mikill. J?ar bað Kjartan þá við

taka. En áðr þeir mœttist skaut Kjartan

spjótinu, ok kom í skjöld pórólfs fyrir ofan

mundriðann, ok bar at honum skjöldinn við.

Spjótit gekk i gegnum skjöldinn ok hand-

legginn fyrir ofari ölboga, ok tók þar í sundr
aflvöðvann. Léí pórólfr þá lausan skjöldinn,

ok var honum ónýt höndin um daginn. Síð-

an brá Kjartan sverðinu ok hafði eigi kon-

ungsnaut. pórhöllusynir runnu á pórarin,

því at þeim var þat hlutverk ætlat. Var sá

atgangr harðr, þvi at pórarinn var rammr
at afli; þeir váru ok vel knáir; mátti þar

ok varla í milli sjá, hvárir þar mundu drjúg-

ari verða. J?á sóttu þeir Ósvífrssynir at Kjart-

ani, ok Guðíaugr. Váru þeir fimm, en þeir

Kjartan ok Án tveir. Án varðist vel ok vildi

æ ganga fram fyrir Kjartan. Bolli stóð hjá

með Fótbít. Kjartan hjó stórt, en sverðit

dugði iila; brá hann þvi jafnan undir fót sér.

Urðu þá hvárirtveggju sárir, Ósvífrs synir

ok Án, en Kjartan var þá enn ekki sárr.

Kjartan barðist svá snart ok hraustlega, at

þeir Ósvífrs synir hopuðu undan ok sneru

þá þar at, sem Án var. J>á fell Án ok hafði

hann þó barizt um hríð, svá at úti íágu iðr-

in. í þessi svipan hjó Kjarían fót af Guð-
laugi fyrir ofan krié ok var honum; sá áverki

œrinn lil bana. pk sœkja þeir Ósvífrs synir

fjórir Kjartan,- ok varðist hann svá hraust-
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lega, at hvergi fór hann á hæl fyrir þeim.

pá mælti Kjartan: „Bolli frændi, hvi fórtu

heiman, ef þú viidir kyrr síanda hjá? Ok
er þér nú þat vænst at veita öðrumhvárum
ok reyna nú, hversu Fótbítr dugi." Bolli lét,

sem hann heyrði eigi. Ok er Óspakr sá, at

þeir mundu eigi bera af Kjartani, þá eggj-

ar hann Bolla á alla vega, kvað hann eigi

mundu vilja vita þá skömm eftir sér, at hafa

heitit þeim vígsgangi ok veiía nú ekki, —
„ok var Kjartan oss þá þungr í skiftum, er

vér höfðum eigi jafnstórt til gert, ok ef

Kjartan skal nú undan rekast, þá mun þér,

Bolli, svá sem oss, skamt til afarkosta." pá
brá Bolii Fótbít ok snýr nú at Kjartani. pá
mælti Kjartan til Bolia: „Víst ætlar þú nú,

frændi, níðingsverk at gera, en miklu þykki
mér beíra at þiggja banaorð af þér, frændi,

en veita þér þat." Síðan kastaði Kjartan

vápnum ok viidi eigi verja sil^, en þó var

hann lítt sárr, en ákaflega vígmóðr. Engi
veitti Bolli svör máli Kjartans, en þó veitti

hann honum banasár. Bolli settisí þegar
undir herðar honum, ok andaðist Kjartan

í knjám Bolla. Iðraðist Bolli þegar verksins

ok lýsti vígi á hendr sér. Bolli sendi þá
Ósvífrssonu til heraðs, en liann var eftir ok
pórarinn hjá líkunum. Ok er þeir Ósvífrs-

synir kómu til Lauga, þá sögðu þeir tiðend-

in. Guðrún lét vel yfir ok var þá bundit um
höndina pórólfs, greri hon seint ok varð



160 LAXDŒLA SAGA

honum aldregi meinlaus. Lík Kjartans var

fœrt heim i Tungu. Síðan reið Bolli heim
til Lauga. Guðrún gekk í móti honum ok
spurði, hversu framorðit væri. Bolli kvað þá
vera nær nóni dags þess. J>á mælti Guðrún:
„Mikilverða hermdarverk; ekhefispunnit tólf

álna garn, en þú hefir vegit Kjartan." Bolli

svarar : „J?ó mætti mér þat óhapp seiní ór hug
ganga, þóttu mintir mik ekki á þat." Guð-
rún niælti: „Ekki tel ek slíkt með óhöpp-

rnn; þótti mér sem þú hefðir meiri metorð
þann vetr, er Kjartan var i Noregi, en nú
er hann trað yðr undir fótum, þegar hann
kom til Islands; en ek tel þat þó síðast,

er mér þykkir mest vert, at Hrefna mun
eigi ganga hlæjandi at sænginni í

kveld." pá segir Bolli ok var mjök reiðr:

„Ósýnt þykki mér, at hon fölni meir við

þessi tíðendi en þú, ok þat grunar mik, at

þú brygðir þér minnr við, þó at vér lægim
eftir á vígveilinum, en Kjartan segði frá tíð-

endum." Guðrún fann þá, at Bolli reiddist,

ok mælti: „Haf ekki slíkt við, því at ek kann
þér mikla þökk fyrir verkit; þykki mér nú
þat vitat, at þú vill ekki gera i móti skapi

mínu." Síðan gengu þeir Ósvífrssynir í jarð-

hús þat, er þeim var búit á laun, en þeir

pórhöllusynir váru sendir út til Helgafells

at segja Snorra goða þessi tíðendi, ok þat

með, at þau báðu hann senda sér skjótan

styrk til liðveizlu á móti Óláfi ok þeim
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mönnum, er eftirmál áttu eftir Kjartan. —
J>at varð til tíðenda i Sælingsdalstungu þá
nótt, er vígit hafði orðit um daginn, at Án
settist upp, er allir hugðu, at dauðr væri.

Urðu þeir hræddir, er vöktu yfir líkunum, ok
þótti þetta undr mikit. pá mælti Án til

þeira: „Ek bið yðr í guðs nafni, at þér

hræðizt mik eigi, því at ek hefi lifat ok
haft vit mitt alt til þeirar stundar, at rann
á mik ómeginshöfgi; þá dreymdi mik ensarna

kona ok fyrr, ok þótti mér hon nú taka hrísit

ór maganum, en lét koma innyflin i stað-

inn, ok varð mér gott við þat skifti." Síð-

an váru bundin sár þau, er Án hafði, ok varð

hann heiil, ok var síðan kallaðr Án hrís-

niagi. — En er Óláfr Höskuldsson spurði

þessi tíðendi, þá þótti honum mikit at um
víg Kjartans, en þó bar hann drengilega.

peir synir hans vildu þegar fara at Bolla

ok drepa hann. Óláfr segir: „pat skal fjarri

íara; er mér ekki sonr minn at bœttri, þó
at Boiii sé drepinn, ok unna ek Kjartani um
alla menn fram, en eigi mátta ek vita mein
Bolla,. En sé ek yðr maklegri sýsiu; fari þér

til móís við pórhöllusonu, er þeir eru send-

ir til Helgafells at stefna liði at oss. Viel

likar mér, þótt þér skapið þeim slíkt viti,

sem yðr líkar." Síðan snarast þeir til ferð-

ar, Óláfssynir, ok gengu á ferju, er Óláfr

átti. Váru þeir sjau saman, Róa út efíir

Hvammsfirði ok sœkja knálega ferðina. peir

11



162 LAXDŒLA SAGA

hafa veðr lítit ok hagstœtt. peir róa undir

seglinu þar til er þeir koma undir Skor-

ey ok eigu þar dvöl nökkura ok spyrjast

þar fyrir um ferðir manna. Ok litlu siðar

sjá þeir skip róa vestan um fjörðinn; kendu
þeir brátt mennina. Váru þar pórhöllusynir.

Leggja þeir Halldórr þegar at þeim; þar

varð engi viðtaka, því at þeir Óláfssynir

hljópu þegar á skipit at þeim; urðu þeir

Steinn handteknir ok höggnir fyjrir borð.

peir Óláfssynir snúa aftr ok þótti þeira ferð

allsköruleg vera.

50. Óláfr fór í móti líki Kjartans. Hann
sendi menn suðr til Borgar at segja porsteini

Egilssyni þessi tíðendi, ok þat með, at hann
vildi hafa styrk af honum til eftirmáls, ef stór-

menni siœgist í móti með Ösvifrssonum; þá
kvaðst liann alt vildu eiga undir sér; slík orð

sendi hann norðr i Viðidal til Guðmundar
mágs síns ok þeira Ásgeirssona, ok þat með,
at hann hafði lýst vígi Kjartans á hendr öllum
mönnum, þeim er í tilför höfðu verit, nema
Óspaki Ósvífrssyni — hann var áðr sekr um
konu þá, er Aldís hét, hon var dóttir Hólm-
göngu-Ljóts af Ingjaldssandi; þeira son var

Úlfr, er síðan var stallari Haralds konungs
Sigurðarsonar; hann átti Jórunni porbergs-

dóttur; þeira son var Jón, faðir Erlends hím-
alda, föður Eysteins erkibiskups. — Óláfr

hafði lýst vígsökinni til pórsnessþings; hann
lét flytja heim lík Kjartans ok tjalda yfir. því
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at þá var engi kirkja ger í Dölum. En er

Óláfr spurði, at porsteinn haíði skjótt við

brugðit ok hafði tekit upp niikit fjölmenni

ok svá þeir Víðdœlir, þá lætr Óláfr safna

mönnum fyrir um alla Dali, Var þat mikit

fjölmenni. Síðan sendi Óláfr lið þat alt til

Lauga ok mælti svá: „pat er miim vili, at

þér verit Bolla, ef hann þarf, eigi verr en
þér fylgið mér, því at nær ei þat minni ætl-

an, at þeir þykkist nökkut eiga eftir sínum
hlut at sjá við hann utanheraðsmennirnir,

er nú munu brátt koma á hendr oss." Ok
er þessu var skipat með þessum hætti, þá
kómu þeir porsteinn ok svá Víðdœlir, ok
váru þeir enir óðustu. Eggjaði Hallr Guð-
mundarson mest ok Kálfr Ásgeirsson at

ganga skyldi at BoIIa ok leita Ósvífrssona,

þar til er þeir fyndist, oksögðu,atþeirmundu
hvergi ór heraði farnir. En með því at Óláfr

latti mjök at fara, þá váru borin á milli

sáttmál, ok var þat auðsótt við Bolla, því

at hann bað Óláf einn ráða fyrir sína hönd«

En Ósvífr sá engi sín efni at mæla í móti,

því at honum kom ekki lið frá Snorra. Var
þá lagðr sættarfundr í Ljárskógum. Kómu
mál öll óskoruð undir Óláf ; skyldi koma fyr-

ir víg Kjartans svá sem Óláfi líkaði, fé ok
mannsektir. Síðan var slitií sættarfundi. Eigi

kom Bolli til sættarfundarins, ok réð Óláfr

því. Gerðum skyldi upp lúka á pórsnessþingi.

Nú riðu þeir Mýramenn ok Víðdœlir í Hjarð-
11*
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arholt. porsteinn Kuggason bauð Ásgeiri

syni Kjaríans til fóstrs til hugganar við

Hrefnu. En Hrefna fór norðr með brœðrum
sinum ok var mjök harmþrungin; en þó bar

hon sik kurteislega, því at hon var við hvern

mann létt í máli. Engan tók Hrefna mann
eftir Kjartan. Hon lifði litla hrið, siðan er

hon kom norðr, ok er þat sögn manna, at

hon hafi sprungit af stríði.

51. Lík Kjartans stóð uppi viku i Hjarð-

arholti. porsteinn Egilsson hafði gera látit

kirkju at Borg. Hann flutti lík Kjartans

heim með sér ok var Kjartan at Borg graf-

inn. pá var kirkja nývígð ok í hvitaváðum.

Síðan leið til pórsnes þings. Váru þá mál til

búin á hendr þeim Ósvífrssonum, ok urðu
þeir allir sekir, Var gefit fé til, at þeir skyldi

vera ferjandi, en eiga eigi útkvæmt, meðan
nökkurr Óláfssona væri á dögum eða Ásgeirr

Kjartansson. En Guðlaugr systrson Ósvífrs

skyldi vera ógildr fyrir tilför ok fyrirsát við

Kjartan. Ok engar skyldi pórólfr sœmdir
hafa fyrir áverka þá, er hann hafði fengit.

Eigi vildi Óláfr láta sœkja Bolla, ok bað
hann koma fé fyrir sik. petta líkaði þeim
Halldóri ok Steinþóri stórílla, ok svá 611-

um sonum Óláfs, ok kváðu þungt mundu
veita, ef Bolli skyldi sitja samheraðs við þá.

Óláfr kvað hlýða mundu, meðan hann væri

á fóíum. Skip stóð uppi i Bjarnarhöfn, er

átti Auðunn festargarmr. Hann var á þing-
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inu ok mælti: „pat er til kostar, at þessa

manna sekt mun eigi minni i Noregi, ef vin-

ir Kjartans lifa." pá segir Ósvífr: „pú, fest-

arhundr, munt verða eigi sannspár; þvi at

synir mínir munu vera virðir mikiis af

tígnum mönnum, en þú, festargarmr, munt
fara i troliendr ísumar."Auðunnfestargarmr
fór uían þat sumar ok braut skipit við Fær-
eyjar. par týndist hvert mannsbarn af skip-

inu; þótti þat mjök hafa á hrinit, er Ósvífr

hafði spát. Ósvífrsynir fóru utan þat sum-
ar, ok kom engi þeira út siðan. Lauk þar

eftirmáli, at Óláfr þótti hafa vaxit af því,

at hann lét þar með beini ganga, er mak-
legast var, þar er þeir váru Ósvífrssynir, en
hlifði Bolía fyrir frændsemis sakir. Óiáfr

þakkaði mönnum vel liðveizlu. Bolli hafði

landkaup í Tungu at ráði Óláfs. pat er sagt>

at Óláfr lifði þrjá vetr, síðan Kjartan var

veginn. En siðan, er hann var allr, skiftu

þeir sýnir hans arfi eftir hann. Tók Halidórr

bústað í Hjarðarholti. porgerðr móðir þeira

var með Halldóri. Hon var mjök heiftar-

fengin til Bolla, ok þótti sár fóstrlaunin.

52. pau Guðrún ok Bolli settu bú sam-
an um várit i Sælingsdalstungu ok varð þat

brátt risuiegt. pau Bolli ok Guðrún gátu

son. peim sveini var nafn gefit ok kallaðr

porleikr. Hann var vænn sveinn snemma
ok vel fljótlegr. Halldórr Óláfsson bjó í

Hjarðarholti, sem fyrr var ritat. Hann var
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mjök fyrir þeini brœðrum. pat vár, at Kjart-

an var veginn, tók porgerðr Egilsdóttir vist

frændsveini sinum meö porkatli at Hafra-

tindum. Sveinninn gœtti þar fjár um sum-
arit. Honum var Kjartan mjök harmdauði
sem öðrum. Hann mátti aldri tala til Kjart-

ans 9 svá at porkell væri hjá, þvi at hann
mælti jafnan iila til hans, ok kvað hann
verit hafa hvítan mann ok huglausan, ok
hermdi hann oft eftir, hverneg hann hafði

við orðit áverkann. Sveininum varð at þessu

illa getit, ok ferr í Hjarðarholt ok segir til

Halldóri ok porgerði, ok bað þau viðtöku.

porgerðr bað hann vera í vist sinni til vetr-

ar. Sveinninn kvaðst eigi hafa þrótt til at

vera þar lengr, — „ok mundir þú mik eigi

biðja þessa, ef þú vissir, hversu mikla raun
ek hefi af þessu." pá gekst porgerði hugr
við harmtölur hans, ok kvaðst mundu láta

honum uppi vist fyrir sína hönd. Halldórr

segir: „Gef ekki gaum sveini þessum, því at

hann er ómerkr." pá svarar porgerðr: „Lít-

ils er sveinn verðr," segir hon, „en porkatli

hefir alls kostar illa farit þetta mál, þvi at

hann vissi fyrirsát Laugamanna fyrir Kjart-

ani ok vildi eigi segja honum. En gerði sér

af gaman ok skemtan af viðskiftum þeira,

en hefir síðan lagt til mörg óvingjarnleg

orð. Mun yðr fjarri fara brœðrum, at

þér munið þar til hefnda leita, sem ofr-

efli er fyrir, en þér getit eigi launat sín til-
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a
lög slíkum mannfýlum sem porkell er

Halldórr svarar fá hér um, en bað porgerði

ráða vist sveinsins. Fám dögum síðar riðr

líalldórr heiman ok þeir nökkurir menn
saman. Hann ferr til Hafratinda ok tók hús

á porkatli. Var porkell leiddr út ok drep-

inn, ok varð hann ódrengilega við sitt líf-

lát. Engu lét Halldórr ræna, ok fór heim við

svá búit. Vel lét porgerðr yfir þessu verki,

ok þótti minning sjá betri en engi. petta sum-
ar var kyrt at kalla, ok var þó et fæsta með
þeim Bolla ok Óláfssonum; létu þeir brœðr
et ólinligsta við Bolla. En hann vægði í öllu

fyrir þeim frændun^ þess er hann minkaði
sik í engu, þvi at hann var enn mesti kapps-

maðr. Bolli hafði fjölment, ok helt sik rik-

mannlega, þvi at eigi skorti fé. Steinþórr

Óláfsson bjó á Dönustöðum i Laxárdal. Hann
átti puríði Ásgeirsdóttur, er átt hafði porkell

kuggi. peira son hét Steinþórr, er kallaðr

var gróslappi.

53. Enn næsía vetr eftir andját Óláfs

Höskuldssonar, þá sendir porgerðr Egils-

dóttir orð Steinþóri syni sínum at áliðnum
vetri, at hann skyldi koma á fund hennar.

Ok er þau mœðgin hittast, segir hon hon-

um skil á, at hon vill fara heiman ok vestr

til Saurbœjar at hitta Auði vinkonu sína.

Hon segir Halldóri, at hann skal fara. pau
váru fimm saman. Halldórr fylgdi móður
sinni. Fara nú, til þess er þau koma fyrir



168 LAXDŒLA SAGA

bœinn. í Sælingsdalstungu. pá sneri por-

gerðr hesíinum upp at bœnum ok spurði:

„Hvat heitir bœr sjá?" Halldórr svarar:

„J?ess spyrr þú eigi af því, móðir, at eigi

vitir þú áðr; sjá bœr heitir í Tungu." „Hverr
býr hér?" segir hon. Hann svarar: „Veiztu

þat móðir." pá segir porgerðr ok blés við:

„Veit ek at vísu," segir hon, „at hér býr

Bolli bróðurbani yðvarr, ok furðu ólíkir

urðu þér yðrum frændum göfgum, er þér

vilið eigi hefna þvíliks bróður sem Kjartan

var, ok eigi mundi svá gera Egill móður-
faðir yðvarr, ok er ilt at eiga dáðlausa sonu;

ok víst ætla ek yðr til þess betr felda, at

þér værið dœtr föður yðvars ok værið gift-

ar; kemr hér at því, Halldórr, sem mælt er,

at einn er auðkvisi ættar hverrar, ok sú er

mér auðsæzí ógifta Óláfs, at honum glapt-

ist svá mjök sonaeignin; kveð ek þik &f þvt

at þessu, Halldórr," segir hon, „at þú þykk-
ist mest fyrir yðrum brœðrum. Nú munum
vér aftr snúa, ok var þetta erendit mest, at

minna yðr á þetta, ef þér myndið eigi áðr."

pá svarar Halldórr: „Ekki munum vér þér

þat kenna, móðir, þótt oss líði ór hug þetta."

Halldórr svarar hér fá um, ok þó þrútnaði

honum mjök móðr til Bolla. Líðr nú vetr

sjá, ok er sumar kemr, þá líðr framan til

þings. Halldórr lýsir þingreið sinni ok þeir

brœðr hans; ríða þeir með mikinn flokk

ok tjalda búð þá, er óláfr hafði átt; var
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þingit kyrt ok tíðendalaust. J>eir váru á þingi

norðan Víðdœlir, synir Guðmundar Söl-

mundarsonar. Barði Guðmundarson var þá
átján vetra gamall. Hann var mikill maðr
ok sterkr. Óláfssynir bjóða Barða frænda
sínum heim með sér ok leggja til þess mörg
orð. Hallr Guðmundarson var þá eigi hér á

landi. Barði tók þessu vel, þvi at ástúðigt var

með þeim frændum. Ríðr nú Barði vestr af

þingi með þeim Óláfssonum; koma þeir

heim í Hjarðarholt, ok er Barði þar um sum-
arit, þat sem eftir var.

54. Nú segir Halldórr Barða í hljóði, at

þeir brœðr ætla at fara at Bolla, ok sögðust

eigi lengr þola frýju móður sinnar — ,,er

ekki því at leyna, Barði frændi, at mjök var

undir heimboði við þik, at vér vildim hér

til hafa þitt liðsinni ok brautargengi." J?á

svarar Barði: „Illa mun þat fyrir mælast
at ganga á sættir við frændr sína, en í ann-

an stað sýnist mér Bolli torsóttlegr; hann
hefir mart manna um sik, en er sjálfr enn
mesti garpr; þar skortir ok eigi vitrlegar

ráðagerðir, er þau eru Guðrún ok Ósvífr;

þykki mér við þetta alt saman óauðsóttlegt."

Halldórr segir: „Hins munu vér þurfa at tor-

velda ekki þetta mál fyrir oss; hefi ek ok
þetta eigi fyrr upp kveðit, en þat mun fram-
gengt verða, at vér munum til leita hefnd-

anna við Bolla; vænti ek ok, frændi, at

þú skerist eigi undan ferð þessi með oss."
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Baröi svarar: „Veit ek, at þér mun ósann-

legt þykkja, at ek víkjumst undan; mun
ek þat ok eigi gera, ef ek sé, at ek fæ eigi

latt." „pá hefir þú vel af máii," segir Hall-

dórr, „sem ván var at." Barði sagði, at þeir

mundu veröaráðum at at fara. Halldórrkvaðst

spurt hafa, at Bolli hafði sent heiman menn
sína, suma norðr til Hrútafjarðar til skips,

en suma út á strönd, — „þat er mér ok

sagt, at Bolli sé at seli i Sælingsdal, ok sé

þar ekki fleira manna en húskarlar þeir, er

þar vinna heyverk; sýnist mér svá, sem eigi

muni í annat sinn sýnna at leita til fundar

Tið Boiia en nú." Ok þetta staðfesta þeir með
sér, Halldórr ok Barði. Maðr hét porsteinn

svarti; hann bjó í Hundadal i Breiðafjarð-

ardölum, vitr maðr ok auðígr. Hann hafði

verit langan tíma vinr Óláfs pá. Systir por-

steins hét Solveig; hon var gift þeim manni,

er Helgi hét ok var Harðbeinsson. Helgi var

mikill maðr ok sterkr ok íarmaðr mikill;

hann var nýkominn þá út, ok var á vist með
porsíeini mági sinum. Halldórr sendir orð

porsteini svarta ok Helga mági hans. En
er þeir kómu i Hjarðarholt, segir HalJdórr

þeim ætlan sina ok ráðagerð ok bað þá til

ferðar með sér. porsteinn lét iila yfir þessi

ætlan— „er þat enn mestigeigr,atþérfrændr

skuluð drepast niðr á leið fram; eru nú fáir

slíkir menn i yðvarri ætt sem Bolli er." En

þó at porsteinn mælti slikt, þá kom fyrir
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ekki. Halldórr sendir orð Lamba föðurbróð-

ur sínum, ok er hann kom á fund Halldórs,

þá sagði hann honum ætlan sína. Lambi
fýsti mjök, at þetta skyldi fram ganga. J?or-

gerðr húsfreyja var ok mikill hvatamaðr at

þessi ferð skyldi takast; kvaðst aldri hefnt

þykkja Kjartans, nema Bolli kœmi fyrir.

Eftir þetta búast þeir til ferðar. 1 þessi

ferð váru þeir Óláfssynir fjórir, enn fimti

var Barði. pessir váru Óláfssynir: Halldórr

ok Steinþórr, Helgi ok Höskuldr; en Barði

var son Guðmundar; sétti Lambi, sjaundi

J>orsteinn, átti Helgi mágr hans, níundi Án
hrísmagi. porgerðr réðst ok til ferðar með
þeim; heldr löttu þeir þess ? ok kváðu slíkt

ekki kvennaferðir. Hon kvaðst at vísu fara

skyldu — „þvi at ek veit gerst um yðr sonu
mína, at þurfi þér brýningina." peir segja

hana ráða mundu.
55. Eftir þat ríða þeir heiman ór Hjarð-

arholti níu saman. porgerðr var en tíunda.

pau ríða inn eftir fjörum ok svá til Ljár-

skóga; þat var öndverða nótt; létta eigi fyrr

en þau koma í Sælingsdal, þá er nökkut var
mornat. Skógr þykkr var í dalnum í þann
tíð. Bolli var þar i seli, sem Halldórr hafði

spurt; selin síóðu við ána, þar sem nú heita

Bollatóftir. Holt mikit gengr fyrir ofan

selit ok ofan at Stakkagili; milli hlíðarinnar

ok holtsins er engi mikit, cr í Barmi heitir.

par unnu húskarlar Bolla. peir Halldórr
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ok hans förunautar riðu at Öxnagróf yfir

Ránarvöllu, ok svá fyrir ofan Hamarengi;
þat er gegnt seiinu; þeir vissu, at mart
manna var at selinu; stíga af baki, ok ætluðu

at bíða þess, er menn fœri frá selinu til

verks. Smalamaðr BoIIa fór at fé snemma
um morgininn uppi í hlíðinni; hann sá menn-
ina í skóginum ok svá hrossin, er bundin
váru. Hann grunar, at þetta muni eigi vera

friðmenn, er svá leynilega fóru. Hann
stefnir þegar heim et gegnsta til selsins ok
ætlar at segja Bolla kvámu manna. Halldórr

var skygn maðr. Hann sér, at maðr hleypr

ofan ór hlíðinni ok stefndi til selsins. Hann
segir förunautum sínum, at þat mun vera

smaiamaðr Bolla, — „ok mun hafa sét ferð

vára; skulum vér nú gera í móti honum ok
láta hann engri njósn koma til selsins." peir

gerðu, sem hann mælti fyrir. Án hrísmagi

varð þeira skjótastr ok getr farit sveininn,

tekr hann upp ok keyrir niðr; þat fall varð

á þá leið, at hryggrinn brotnaði í sundr í

sveininum. Síðan riðu þeir at selinu; selin

váru tvau: svefnsel ok búr. Bolli hafði verit

snemma á fótum um morgininn ok skipat

til vinnu, en lagizt þá til svefns, er húskarl-

ar fóru í brott. pau váru tvau í selinu, Bolli

ok Guðrún. pau vöknuðu við dyninn, er

þeir hlupu af baki; heyrðu þau ok, er þeir

rœddu um, hverr fyrstr skyldi inn ganga
i selit at Bolla, Bolli kendi mál Halídórs ok
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fleiri þeira förunauta. Bolli mælti við Guð-

rúnu ok baö hana ganga ór selinu í brott,

ok segir, at sá einn mundi fundr þeira verða,

er henni mundi ekki gaman at verða. Guð-

rún kvaðst hyggja, at þau ein tíðendi mundi
þar verða, at hon mundi sjá mega, ok kvað

Bolla ekki mundu mein at sér, þótt hon væri

nær honum stödd. Bolli kvaðst þessu ráða

vilja, ok svá var, at Guðrún gekk út ór sel-

inu. Hon gekk ofan fyrir brekkuna til lœk-

jar þess, er þar fell, ok tók at þvá léreft

sín. Bolli var nú einn í selinu; hann tók vápn
sín, setti hjálm á höfuð sér, ok hafði skjöld

fyrir sér, en sverðit Fótbit í hendi; enga
hafði hann brynju. peir Halldórr rœða nú
um með sér, hversu at skal orka; þvi at engi

var fúss at ganga inn í selit. J?á mælti Án
hrísmagi: „Eru þeir menn hér i ferð, er

Kjartani eru skyldri at frændsemi en ek;

en engi mun sá, at minnisamara muni vera

um þann atburð, er Kjartan lézt, en mér.
Var mér þat þá i hug, at ek var heim fœrðr
i Tungu ódauðr at einu, en Kjartan var veg-

inn, at ek munda feginn vinna Bolla mein,

ef ek kœmumst í fœri. Mun ek fyrstr inn

ganga i seiit." pá svarar porsteinn svarti:

„Hreystimannlega er slíkt mælt; en þó er

ráðlegra at rasa eigi fyrir ráð fram, ok fari

menn nú varlega, því at Bolli mun eigi kyrr
fyrir standa, er at honum er sótt. Nú þótt

hann sé fáliðr fyrir, þá munu þér þai ván
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eiga snarprar varnar, því Bolli er bæði
sterkr ok vigfimr. Hefir hann ok sverð þat,

er örugt er til vápns." Síðan gengr Án inn

i seiit hart ok skjótt, ok hafði skjöldinn

yfir höfði sér ok sneri fram enu mjóra. Bolli

hjó til hans með Fótbit ok aí skjaldarsporð-

inn, ok þar með klauf hann Án í herðar niðr^

fekk hann þegar bana. Síðan gekk Lambi
inn; hann hafði hiíf fyrir sér, en sverö

brugðií í hendi. í því bili kipti Bolli Fótbit

ór sárinu, ok bar þá af honum skjöldinn.

J?á lagði Lambi í lær Bolla, ok varð þat

mikit sár. Bolli hjó i móíi á öxl Lamba, ok
rendi sverðit ofan með síðunni; hann varð

þegar óvígr, ok aldri síðan varð honum
höndin meinlaus, meðan hann lifði. 1 þess-

ari svipan gekk inn Helgi Harðbeinsson, ok
hafði i hendi spjót þat, er alnar var löng

fjöðrin, ok járni vafit skaftit. En er Bolli

sér þat, þá kastar hann sverðinu, en tók

skjöldinn tveim höndum, ok gekk fram at

selsdurunum i móti Helga. Helgi lagði tii

Bolla með spjótinu í gegnum skjöldinn ok
sjálfan hann. Bolli hallaðist upp at sels-

vegginum. Nú þustu menn inn í selit, Hall-

dórr ok brœðr hans. porgerðr gekk ok inn

í selit. J>á mælti Bolli: „pat er nú ráð, brœðr,

at ganga nær en hér til." Kvaðst þess vænta,

at þá mundi skömm vörn. porgerðr svarar

máli hans, ok sagði eigi spara þurfa at vinna

ógrunsamlega at við BoIIa; bað þá ganga
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milli bols ok höfuðs. Bolli stóð þá enn upp
við selsvegginn ok helt at sér kyrtlinum, at

eigi hlypi út iðrin. pá hljóp Steinþórr Óláfs-

son at Bolla ok hjó til hans með exi mikilli

á hálsinn við herðarnar, ok gekk þegar af

höfuðit. porgerðr bað hann heilan njóta

handa; kvað nú Guðrúnu mundu eiga at

búa um rauða skör Bolla um hríð. Eftir

þetta ganga þeir út ór selinu. Guðrún gengr

þá neðan frá lœknum ok til tals við þá Hall-

dór, ok spurði, hvat til tíðenda hafði gerzt

í skiftum þeira Bolla. peir segja slíkt, sem
í hafði gerzt Guðrún var í námkyrtli, ok
við vefjarupphlutr þröngr, en sveigr mikill

á höfði. Hon hafði knýtt um sik blæju ok
váru i mörk blá ok tröf fyrir enda. Helgi

Harðbeinsson gekk at Guðrúnu ok tók blæju-

endann ok þerði blóð af spjótinu því enu
sama, er hann lagði BoIIaigegnummeð.Guð-
rún leit til hans ok brosti við. pá mælti
Halldórr: „petta er illmannlega gert ok
grimmlega." Helgi bað hann eigi þat harma,
— „því at ek hygg þat," segir hann, — „at

í undir þessu blæjuhorni búi minn höfuðs-

j

bani." Síðan tóku þeir hesta sína ok riðu í

|

brotí. Guðrún gekk á veg með þeim ok tal-

I

aði við þá um hríð. Síðan hvarf hon aftr.

56. pat rœddu þeir förunautar Halldórs,

at Guðrúnu þœíti lítit dráp Bolia, cr hon
(slóst á leiðiorð við þá, ok átti alt íal vio þá,

jsvá sem þeir hefði ekki at gert, þat er henni
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væri í móti skapi. pá svarar Halldórr:

„Ekki er þat mín ætlan, at Guörúnu þykki

lílit lát Bolla; hygg ek, at henni gengi þat

meir til leiSiorðs við oss, at hon vildi vita

sem gerzt, hverir menn hefði verit i þessi

ferð; er þat ok ekki afmæli, at Guðrún er

mjök fyrir öðrum konum um allan skör-

ungsskap. pat er ok eftir vánum, at Guð-

rúnti þykki mikit lát Bolla; þvi at þat er

satt at segja, at eftir slíka menn er mestr

skaði, sem Bolli var, þó at vér frændr bærim
eigi giftu til samþykkis." Eftir þetta ríða

þcir heim i Hjarðarholt. pessi tiðendi spyrj-

ast brátt víða ok þóttu mikil. Var Bolli et

mesta harmdauði. Guðrún sendi þegar menn
á fund Snorra goða; þvi at þar þóttusí þau
Ósvífr eiga alt traust, er Snorri var. Snorri

brá við skjóít orðsending Guðrúnar, ok kom
í Tungu við sex tigi manna. Guðrún varð

fegin kvámu han§. Hann bauðst at leita um
sættir; en Guðrúnu var lítit um þat at játa

því fyrir hönd porleiks at taka fé fyrir víg

Bolla; — „þykki mér þú, Snorri, þat lið-

sinni mér mest veita," segir Guðrún, „at þú
skifíir bústöðum við mik, svá at ek sitja

eigi samtýnis við þá Hjarðhyltinga." I þenna
tíma átti Snorri deilur miklar við þá Eyr-

byggja. Snorri kvaðst þetta mundu gera fyrir

vinfengissakir við Guðrúnu, „en þó muntiu
Guðrún, þessi missari verða at búa i Tungu."
Býst nú Snorri i brott ok gaf Guðrún hon-
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um virðulegar gjafir. Ríðr nú Snorri heim,

ok var kyrt at kalla þau missari. Enn næsta
vetr eftir víg Bolla fœddi Guðrún barn; þat

var sveinn. Sá var Bolli nefndr. Hann var

snimma mikill ok vænn. Guðrún unni hon-

um mikit. Ok er vetr sá líðr af ok; vár kom,
þá ferr fram kaup þat, sem rœtt hafði ver-

it, at þau myndi kaupa um lönd, Snorri ok
Guðrún. Réðst Snorri i Tungu ok bjó þar

meðan hann lifði. Guðrún ferr til Helgafells

ok þau Ósvífr, ok setja þar bú saman risu-

legt; vaxa þar upp synir Guðrúnar, por-

leikr ok Bolli. porleikr var þá fjogurra vetra

gamall, er Boili var veginn, faðir hans.

57. Maðr hét J?orgiIs ok var Hölluson; en
þvi var hann kendr við móður sína, at hon
lifði lengr en faðir hans; hann hét Snorri

ok var son Álfs ór Dölum. Halla móðir J?or-

gils var dóttir Gests Oddleifssonar. porgils

bjó í Hörðadal á þeim bœ, er í Tungu heitir.

porgils var mikill maðr ok vænn ok enn
mesti ofláti; engi var hann kallaðr jafnað-

armaðr. Oft var heldr fátt með þeim Snorra
goða; þótti Snorra porgils hlutgjarn ok á-

burðarmikill. porgils gaf sér mart til erenda

út i sveitina; hann kom jafnan til Helgafells,

ok bauð sik til umsýslu með Guðrúnu. Hon
tók á því vel at eins, ok lítit af öllu. porgils

bauð heim porleiki syni hennar, ok var

hann löngum í Tungu, ok nam lög at por-

gísli, þvi at hann var enn lögkœnsti maðr.
12
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— í þenna tíma var í förum porkell Eyjólfs-

son; hann var enn frægsti maðr ok kynstórr,

ok var hann mikill vin Snorra goða. Hann
var ok jafnan með porsteini Kuggasyni
frænda sínum, þá er hann var út hér. Ok
eitt sinn, er porkell átti skip uppi standanda
i Vaðli á Barðaströnd, þá varð atburðr sá

í Borgarfirði, at son Eiðs ór Ási var veginn
af sonum Helgu frá Kroppi. Hét sá Grímr,
er vegit hafði, en bróðir hans Njáll; hann
druknaði í Hvítá lítlu síðar. En Grimr var

sekr skógarmaðr um vígit ok lá hann úti

á fjöllum, er hann var i sektinni; hann var

mikill maðr ok sterkr. Eiðr var þá mjök
í>amlaðr, er þetta var tíðenda; varð af því

at þessu gerr engi reki. Mjök lágu menn á

háisi porkatli Eíyjólfssyni, er hann rak eigi

þessa réttar. Um várit eftir, þá er porkell hafði

búit skip sitt ferr hann suðr um Breiðafjörð,

suðr til Borgarfjarðar, ok fær sér þar hest, ok
ríðr einn saman, ok léttir eigi ferðinni, fyrr en

hann kemr í Ás til Eiðs frænda sins. Eiðr

tók við honum feginsamlega. porkell segir

honum sitt erendi, at hann vill leita til fund-

ar við Grím skógarmann hans; spyrr þá
Eið, ef hann vissi nökkut til, hvar bœli hans
mundi vera. Eiðr svarar: „Ekki em ek þess

fúss; þykki mér þú miklu til hætta, hversu

ferðin tekst, en at eiga við heljarmann slík-

an, sem Grímr er. Ef þú vill fara, þá far

þú við marga menn, svá at þú eigir alt und-
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ir þér." „pat þykki mér engi frami," segir

porkell, „at draga fjölmenni at einummanni;
en þat vilda ek, at þú léðir mér sverðit

Sköfnung, ok vænti ek þá, at ek skyla bera

af einhleypingi einum, þótt hann sé vel at

sér búinn." „pú munt þessu ráða," segir

Eiðr, „en ekki kemr mér á óvart, þóttu

iðrist eitthvert sinn þessa einræðis; en með
því, at þú þykkist þetta gera fyrir mínar
sakir, þá skal þér eigi þessa varna, er þú
beiðir, því at ek ætla Sköfnung vel niðt*

kominn, þóttu berir hann. En sú er náttúra

sverðins, at eigi skal sól skína á hjöltin, ok
hoiium skal eigi bregða, svá at konur sé hjá,

Ef maðr fær sár af sverðinu, þá má þat sár

eigi grœða, nema lyfsteinn sá sé riðinn við,

er þar fylgir." porkell kvaðst þessa ætla

vandlega at gæta, ok tekr við sverðinu, en
bað Eið vísa sér leið þangat, sem Grímr ætti

bœli. Eiðr kvaðst þat helzt ætla, at Grímr
ætti bœli norðr á Tvídœgru við Fiskivötn.

Síðan riðr porkell norðr á heiðina þá leið,

er Eiðr vísaði honum, ok er hann sótti á

heiðina mjök langt, sér hann hjá vatni einu

miklu skála ok sœkir þangat til.

58. Nú kemr porkell til skálans, ok sér

hann þá, hvar maðr sitr við vatnit við einn

lœkiarós ok dró fiska; sá hafði feld á höfði.

porkell stígr af baki ok bindr hestinn undir

skálavegginum. Síðan gengr hann fram at

vatninu, þar sem maðrinn sat. Grímr sá
12*
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skuggann mannsins, er bar á vatnit, ok
sprettr hann upp skjótt. porkell er þá kom-
inn mjök svá at honum, ok höggr til hans:

höggit kom á höndina fyrir ofan úlflið, ok
var þat ekki mikit sár. Grímr rann þegar

á porkel ok takast þeir fangbrögðum; kendi
þar brátt aflsmunar, ok fell porkell ok Grímr
á hann ofan. pá spurði Grimr, hverr þessi

maðr væri. porkell kvað hann engu skifta.

Grímr mælti: „Nii hefir öðruvís orðit, en

þú mundir ætlat hafa, því at nú mun þitt

iíf vera á mínu valdi," porkell kvaðst ekki

mundu sér friðar biðja, — „því at mér hef-

ir ógiftulega tekizt." Grímr sagði œrin sin

óhöpp, þótt þetta líði undan; „mun þér ann-

arra forlaga auðit verða, en deyja á okkrum
fundi, ok vil ek þér líf gefa; en þú launa

því, sem þú vill." Standa nú upp báðir ok
ganga heim til skálans. porkell sér, at Grím
mœðir bióðrás; tekr þá Sköfnungs-stein ok
riðr, ok bindr við hönd Gríms, ok tók þeg-

ar allan sviða ok þrota ór sárinu. peir váru

þar um nóttina. Um morgininn býst J?or-

kell i brott ok spyrr, ef Grímr vili fara með
honum. Hann kveðst þat at vísu vilja. por-

kell snýr þegar vestr ok kemr ekki á fund
Eiðs; léttir ekki fyrr, en hann kemr i Sæl-

ingsdalstungu. Snorri goði fagnar honum
með mikilli blíðu. porkell sagði honum, at

ferð sjá hafði illa tekizt. Snorri kvað hafa

vel orðit, —r „lízt mér giftusamlega á Grím;
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vil ek, at þú leysir hann vel af hendi. Væri
þat nú mitt ráð, vinr, at þú létir af ferðum
ok fengir þér staðfestu ok ráðakost, ok ger-

ist höfðingi, sem þú átt kyn til." porkell

svarar: „Oft hafa mér vel gefizt yður ráð,"

ok spurði, ef hann hefði um hugsat, hverr-

ar konu hann skyldi biðja. Snorri svarar:

„peirar skaltu konu biðja, er beztr kostr er,

en þat er Guðrún Ósvífrsdóttir." porkell

kvað þat satt vera, at ráðahagr var virðu-

legr, — „en mikit þykki mér á liggja of-

stæki hennar," segir hann, „ok stórræði;

hon mun vilja hefna láta Bolla bónda sins.

par þykkist i ráðum vera með henni por-

gils Hölluson, ok má vera, at honum sé eigi

allr getnaðr at þessu; en vel er mér Guðrún
at skapi." Snorri mælti: „Ek mun í J>vi bind-

ast, at þér mun ekki mein verða at porgísli,

en meiri ván þykkir mér, at nökkur umskifti

sé orðin um hefndina Bolla, áðr þessi miss-

ari sé Jiðin." porkell svarar: „Vera kann,

at þetta sé eigi tóm orð, er þú talar nú;

en um hefnd Bolla sé ek ekki líklegra nú
en fyrir stundu, nema þar snarist nökkurir

enir stœrri menn í bragð." Snorri mælti:

„Vel líkar mér, at þú farir enn utan í sum-
ar; sjám þá, hvat við berr." porkell kvað
svá vera skyldu, ok skiljast þeir við svá

búit. Fór porkell vestr yfir Breiðafjörð ok
til skips. Hann flutti Grím utan með sér;

þeim byrjaði vel um sumarit ok tóku Noreg
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simnarla. pá niælii porkell til Grims: „Kunn-
igr er þér málavöxír ok atburðir um félags-

skap okkarn; þarf þat ekki at tjá; en gjarna
vilda ek, at hann seldist með minnum
vandræðum út, en áhorfðist um hrið; en at

hraustum manni hefi ek þik reynt, ok fyrir

þat vil ek þik svá af höndum leysa, sem ek

Iiafa aldri þungan hug á þér haft. Kaupeyri
mun ek fá þér svá mikinn, at þú megir vel

ganga í hraustra manna lög; en þú nem ekki

staðar norðr hér í landi,því at frændrEiðseru
margir í kaupförum, þeir er þungan hug hafa

á þér." Grímr þakkaði honum þessi orð, ok
kvaðst eigi beiða mundu kunna jafnfram-

arla, sem hann bauð. At skilnaði gaf hann
Grími góðan kaupeyri; töluðu þat margir,

at þetta væri gert allstórmannlega. Síðan fór

Grímr í Vík austr ok staðfestist þar; hann
þótti mikill maðr fyrir sér, ok endast þar

frá Gríini at segja. — porkell var í Noregi

um vetrinn ok þótti vera mikils háttar maðr;
hann var stórauðigr at fé ok enn mesti ákafa-

maðr. — Nú verðr þar frá at hverfa um
stund, en taka til út á Islandi ok heyra, hvat

þar gerist tíðenda, meðan porkell er utan.

59. Guðrún Ósvífrsdóttir fór heiman þat

sumar at tvímánuði ok inn í Dali; hon reið

í pykkvaskóg. porleikr var þá ýmist í

pykkvaskógi með þeim Ármóðs sonum, Hall-

dóri ok Örnólfi, stundum var hann í Tungu
með porgísli. Sömu nótt sendi Guðrún mann
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Snorra goða, at hon vill finna hann þeg-

ar um daginn eftir. Snorri brá skjótt við,

ok reið þegar við annan mann, þar til at hann
kom til Haukadalsár. Hamarr stendr fyrir

norðan ána, er íiöfði heitir; þat er í Lœkj-
arskógs landi. í þeim stað hafði Guðrún á
kveðit, at þau Snorri skyldu finnast. pau
kómu þar mjök jafnsnemma. Fylgdi ok einn

maðr Guðrúnu; var þat Bolli Bollason; hann
var þá tólf vetra gamall; en fullkominn var

hann at afli ok hyggju, svá at þeir váru marg-
ir, er eigi biðu meira þroska, þó at alroskn-

ir væri; hann bar þá ok Fótbít. pau Snorri

ok Guðrún tóku þegar tal; en Boili ok föru-

nautr Snorra sátu á hamrinum ok hugðu
at mannaferðum um heraðit. Ok er þau
Snorri ok Guðrún höfðu spurzt tiðenda, þá
frétti Snorri at erendum, hvat þá hefði ný-

lega við borit, er hon sendi svá skyndilega

orð. Guðrún mælti: „pat er satt, at mér er

þessi atburðr spánnýr, er ek mun nú upp
bera, en þó varð hann fyrir tólf vetrum; því

at um hefndina Bolla mun ek nökkut rœða;
má þér þat ok ekki at óvörum koma, þvi

at ek hefi þik á mint stundum. Mun ek þat

ok fram bera, at þú hefir þar til heiíit mér
nökkurum styrk, ef ek biða með þolinmœði;

en nú þykki mér rekin ván, at þú munir
gaum at gefa váru máli. Nú hefi ek beðit

þá stund, er ek fæ mér skap til; en þó vilda

ek hafa heil ráð af yðr, hvar hefnd þessi
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skal niðr koma." Snorri spurði, hvar hon
hefði helzt ætlat. Guðrún mælti: „J?at er

minn vili, at þeir haldi eigi allir heilu, Óláfs-

synir." Snorri kvaðst þat banna mundu at

fara á hendr þeim mönnum, er mest váru
virðir i heraði,—„en náfrændr þeira, er nær
munu ganga hefndunum, ok er alt mál, at

ættvíg þessi takist af." Guðrún mælti: „J?á
skal fara at Lamba ok drepa hann; er þá
af einn sá,er illfúsastr er."Snorri svarar: „Er
sök við Lamba, þótt hann væri drepinn, en

eigi þykki mér Bolla hefnt at heldr, ok eigi

mun þeira Bolla slíkr munr gerr í sættum,

sem vert er, ef þeim vigum er saman jafn-

at." Guðrún mælti: „Vera kann, at vér fáim
ekki jafnmæli af þeim Laxdœlum, en gjalda

skal nú einhverr afráð, i hverjum dal sem
hann býr; skai ok nú þar at snúa, er J?or-

steinn svarti er; því at engi hefir sér verra

hlut af deilt þessum málum en hann." Snorri

mælti: „Slíkt er porsteinn í sökum við yðr,

sem þeir menn, er í tilför váru vígs Bolla

ok unnu ekki á honum; en þú lætr þá menn
siíja hjá kyrra, er mér þykkir, sem i meira
lagi sé hefnd í, en hafi þó borit banaorð

af Bolla, er Helgi er Harðbeinsson." Guðrún
mælti: „Satt er þat, en eigi má ek vita, at

þessir menn siti um kyrt allir, er ek hefi

áðr þenna fjándskap miklat á hendr." Snorri

svarar: „Ek sé þar gott ráð til; þeir Lambi
ok porsteinn skulu vera í ferð með son-
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um þínum, ok er þeim Lamba þat maklegt
friðkaup; en ef þeir vilja eigi þat, þá mun
ek ekki mæla þá undan, at eigi skapi þér

þeim slíkt víti, sem yðr likar." Guðrún
mælti: „Hvernig skal at fara at koma þess-

um mönnum til ferðar, er þú hefir upp
nefnt?" Snorri mælti: „pat verða þeir at

annast, er fyrir skulu vera ferðinni." Guð-
rún mælti: „J?ar munu vér hafa þina for-

sjá á því, hverr ferðinni skal stjórna ok fyr~

ir vera." pá brosti Snorri ok mælti: „Hér
hefir þú kyrit mann til." Guðrún mælti:

„petta muntu tala til porgils?" Snorri seg-

ir svá vera. Guðrún mælti: „Rœtt hefi ek
þetta áðr við porgils, ok er sem því sé lok-

it; því at hann gerði þann einn kost á, er

ek vilda ekki á lita; en ekki fór pórgils

undan at hefna Bolla, ef hann næði ráðahag
við mik; en þess er borin ván, ok mun ek
því ekki biðja hann til þessarrar ferðar."

Snorri mælti: „Hér mun ek gefa ráð til,

fyrir því at ek fyrirman porgísli ekki þess-

ar ferðar. Honum skal at vísu heita ráða-

hag, ok gera þat þó með undirmálum þeim,

at þú sér engum manni samlendum gift

öðrum en porgísli, ok þat skal enda, því at

porkell Eyjólfsson er nú eigi hér á landi,

en ek hefi honum ætlat þenna ráðahag."

Guðrún mælti: „Sjá mun hann þenna krók."

Snorri svarar: „Sjá mun hann víst eigi, því

at porgils er meir reyndr at ákafa en vits-
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munum. Ger þenna máldaga viö fára manna
vitni; lát hjá vera Halldór fóstbróður hans,

en eigi Örnólf, því at hann er vitrari, ok
kenn mér

9 ef eigi dugir." Eftir þetta skilja

þau Guðrún talit, ok bað hvárt þeira ann-

at vel fara. Reið Snorri heim, en Guðrún i

pykkvaskóg. Um myrgininn eftir ríðr Guð-
rún ór pykkvaskógi, ok synir hennar með
henni, ok er þau riða út eftir Skógarströnd,

sjá þau, at menn ríða eftir þeim. peir ríða

hvatan, ok koma skjótt eftir, ok var þar
porgils Hölluson; fagna þar hvárir öðrum
vel. Ríða nú öll saman um daginn út til

Helgafells.

60. Fám nóttum síðar en Guðrún hafði

heim komit, heimti hún sonu sina til máls
við sik í laukagarð sinn; en er þeir koma
]?ar, sjá þeir, at þar váru breidd niðr lín-

klæði, skyrta ok línbrœkr; þau váru blóðug
mjök. pa mælti Guðrún: „pessi sömu klæði,

er þit sjáit hér
9 frýja ykkr föðurhefnda; nú

mun ek ekki hafa hér um mörg orð, því at

ekki er ván, at þit skipizt af framhvöt orða,

ef þit íhugið ekki við slikar bendingar ok
áminningar." peim brœðrum brá mjök við

þetta, er Guðrún mælti, en svöruðu þó á þá
leið, at þeir hafa verit ungir til hefnda at

leita ok forystulausir; kváðust hvárki kunna
ráð gera fyrir sér né öðrum, — „ok muna
mættim vit, hvat vit höfum látit." Guðrún
kvaðst ætla, at þeir mundu meir hugsa um
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hestavíg eða ieika. Eftir þetia gengu þeir í

brott. Um nóttina eftir máttu þeir brœðr
eigi sofa. porgils varð þess varr ok spurði,

livat þeim væri. J?eir segja honum alt tal

þeira mœðgina ok þat með, at þeir mega
eigi bera lengr harm sinn ok frýju móður
sinnar, — „viljum vér til hefnda leita," sagði

Bolii, „ok höfum vit brœðr nú þann þroska,

at menn munu mjök á leita við okkr ef vit

hefjum eigi handa." Um daginn eftir taka

þau tal með sér, porgiis ok Guðrún, en Guð-
rún hóf svá mál sitt: „Svá þykki mér, por-

gils, sem synir mínirnenni eigi kyrrsetu þessi

lengr, svá at þeir leiti eigi til hefnda eftir

föður sinn; en þat hefir mest dvalit hér til,

at mér þóttu þeir porleikr ok Bolli of ungir

hér til at standa í mannráðum. En œrin hef-

ir nauðsyn til verit at minnast þess nökk-
uru fyrr." porgils svarar: „pvi þarftu þetta

mál ekki við mik at rœða, at þú hefir þvert

tekit at ganga með mér; en alt er mér þat

samt í hug ok fyrr, þá er vit höfum þetta

átt at tala; ef ek nái ráðahag við þik, þá
vex mér ekki í augu at stinga af einnhvern
þeira eða báða tvá, þá er næst gengu vigi

Boila." Guðrún mælti: „Svá þykki mér, sem
porieiki virðist engi jafnvel til fallinn at

vera fyrirmaðr, ef þat skal nökkut vinna,

er til harðræða sé; en þik er ekki því at

leyna, at þeir sveinarnir ætla at stefna at

Helga Harðbeinssyni, berserkinum, er sitr í
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Skorradal at búi sínu ok uggir ekki at sér."

porgils mæiti: „Aldregi hirði ek, hvárt hann
heitir Helgi eSa öðru nafni, þvi at hvárki

þykki mér ofrefli at eiga við Helga eða

einhvern annan; er um þetta mál alt rœtt

fyrir mína hönd, ef þú heitr með váttum
at giftast mér, ef ek kem hefndum fram með
sonum þínum." Guðrún kvaðst þat efna

mundu alt, er hon yrði á sátt, þótt þat væri

við fára manna vitni gert, ok sagði hon,

at þetta mundi at ráði gert e Guðrún bað
þangat kalla Halldór fóstbróður hans ok
þá sonu sína. porgils bað ok Örnólf við

vera. Guðrún kvað þess enga þörf, — „eru

mér meiri grunir á um trúleika Örnólfs við

þik, en ek ætla þér vera." porgils bað hana
ráða. Nú koma þeir brœðr á fund Guðrúnar
ok porgils; þar var Halldórr í tali með þeim.

Guðrún segir þeim nú skyn á, at — „por-

gils hefir heitit at gerast fyrirmaðr ferðar

þeirar at veita heimferð at Helga Harðbeins-

syni með sonum mínum at hefna Bolla; hef-

ir porgils þat til mælt ferðarinnar, at hann
næði ráðahag við mik, Nú skírskota ek þvi

við vitni yðru, at ek heit porgísli at giftast

engum manni öðrum samlendum en honum:
en ek ætla ekki at giftast i önnur lönd."

porgísli þykkir nú þetta vel mega fyrir bíta,

ok sér hann ekki i þetta. Slíta þau nú þessu

tali. petta ráð er nú fullgert, at porgils skal

til ferðar ráðast. Býst hann frá Helgafelli
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ok með honum synir Guðrúnar; ríða þeir inn

i Dali ok fyrst heim i Tungu.
61. Enn næsta dróttinsdag var leið, ok

reið porgils þangat með flokki sínum. Snorri

goði var eigi á leið; var þar fjölmenni. Um
daginn heimti porgils til tals við sik J?or-

stein svarta ok mælti: „Svá er, sem þér er

kunnigt, at þú vart i tilför með Óláfsson-

um, þá er veginn var Bolli; hefir þú þær
sakir óbœtt við þá sonu hans. Nú þó at síð-

an sé langt liðit, er þeir atburðir urðu, þá
ætia ek þeim eigi ór minni liðit við þá menn,
er í þeiri ferð váru. Nú virða þeir brœðr
svá, sem þeim sami þat sízt at leita

á við Óláfssonu fyrir sakir frændsemi; er nú
þat ætlan þeira brœðra at venda til hefnda
við Helga Harðbeinsson, þvi at hann veitti

Bolla banasár. Viljum vér þess biðja

þik, porsteinn, at þú sér i ferð þessi með
þeim brœðrum ok kaupir þik svá í frið ok
i sætt." porsteinn svarar: „Eigi samir mér
þetta, at sæta vélræðum við Helga mág minn;
vil ek miklu heldr gefa fé til friðar mér,
svá at þat þykki góðr sómi" porgils segir:

|

„Lítií ætla ek þeim um þat brœðrum at

|

gera þetta til fjár sér; þarftu ekki í því at

|

dyljast, porsteinn, at þú munt eiga tvá kosti

I

fyrir höndum, at ráðast til ferðar eða sæta

|

afarkostum, þegar er þeir megu við kom-
j

ast, vilda ek ok, at þú tœkir þenna kost

þótt þér sé vandi á við Helga; verðr
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hverr fyrir sér at sjá, er menn koma í slíkt

öngþveiti." porsteinn mælti: „Mun gerr fleir-

um slíkr kostr, þeim er í sökum eru við sonu
Bolla?" porgils svarar: „Um slikan kost

mun Lambi eiga at kjósa." porsteinn kvaðst

þá betra þykkja, ef hann skyldi eigi verða

um þetta einlagi. Eftir þat kallar porgils

Lamba til móts við sik ok biðr porstein

heyra tal þeira, ok mælti: „Slikt sama mál
vil ek við þik rœða, Lambi, sem ek hefi upp
borit við porstein; hverja sœmd viltu bjóða

sonum Bolla fyrir sakarstaði þá, er þeir

eigu við þik? því at þat er oss með sönnu
sagt, at þú ynnir á Bolla; ferr þat saman,
at þú ert sakbitinn i meira lagi, fyrir því

at þú eggjaðir mjök, at Bolli væri drepinn;

var ok við þik i meira lagi várkunn, þegar

er leið sonu Óláfs." Lambi spurði, hvers beitt

mundi vera. porgils svarar, at slikr kostr

mundi honum gerr sem porsteini, at ráðast

í ferð með þeim brœðrum. Lambi segir: „Ilt

þykki mér friðkaup í þessu ok ódrengilegt;

em ek ófúss þessar farar." pá mælti por-

steinn: „Eigi er einsætt, Lambi, at skerast

svá skjótt undan ferðinni, því at hér eigu

stórir menn í hlut ok þeir er mikils eru verð-

ir, en þykkjast lengi hafa setit yfir skörð-

um hlut; er mér sagt um sonu Bolla, at

þeir sé þroskavænlegir menn ok fullir ofr-

kapps, en eigu mikils at reka; megum vér

ekki annat ætla, en leysast af nökkuru eftir
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slík stórvirki. Munu menn ok mér mest til

ámælis leggja þetta fyrir sakir tengda með
okkr Helga; þykki mér ok, sem svá verði

ílestum gefit, at alt láti fjörvi fyrri; verðr

því vandræði fyrst at hrinda, er bráðast

kemr at höndum." Lambi mælti: „Auðheyrt
er þat, hvers þú fýsir, porsteinn, ætla ek

þat vel fallit, at þú ráðir þessu, ef þér sýn-

ist svá einsætt, því at lengi höfiun vit átt

vandræðafélag mikit saman; vil ek þat til

skilja, ef ek geng at þessu, at þeir frændr
mínir, Óláfssynir, siti kyrrir ok í friði, ef

hefnd gengr fram við Helga." porgils játt-

ar þessu fyrir hönd þeira brœðra. Réðst nú
þeíta, at þeir porsteinn ok Lambi skulu

ráðast með porgísli til ferðar; kváðu á með
sér, at þeir skyldu koma þriðja dag snimma
í Tungu i Hörðadal. Eftir þetta skilja þeir;

ríðr porgils heim um kveldit í Tungu. Líðr

nú sjá stund, er þeir höfðu á kveðit, at þeir

skyldu koma á fund porgils, er til ferðar

váru ætlaðir með honum; þriðja myrgininn
fyrir sól koma þeir porsteinn ok Lambi í

Tungu. Fagnar porgils þeim vel.

62. porgils býst nú heiman, ok ríða þeir

upp eftir Hörðadal tíu saman. par var por-

gils Hölluson flokkstjóri. par váru í ferð

synir Bolla, Bolli ok porleikr. pórðr köttr

var enn fjórði, bróðir þeira; fimti porsteinn

svarti, sétti Lambi, sjaundi ok átti Halldórr

ok Örnólfr, níundi Sveinn, tíundi Húnbogi;
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þeir váru synir Álfs ór Dölum. pessir váru
allir víglegir; þeir ríða leið sina upp til Sóp-

andaskarðs ok yfir Langavatnsdal, ok svá

yfir Borgarfjörð þveran. J?eir riðu at Eyj-

arvaði yfir Norðrá, en at Bakkavaði yfir

Hvítá, skamt frá Bœ ofan; riðu þeir Reykjar-

dal, ok svá yfir hálsinn til Skorradals, ok
svá eftir skóginum i nánd bœnum at Vatns-

horni; stíga þar af hestum sínum; var þá
mjök kveldit á liðit. Bœrinn at Vatnshorni

slendr skamt frá vatninu fyrir sunnan ána.

porgils mælti þá við förunauta sína, at þeir

mundu þar vera um nóttina, — „ok mun
ek fara heim til bœjarins á njósn at forvitn-

ast, hvárt Helgi sé heima; mér er sagt, at

Helgi hafi heldr fáment oftast, en sé allra

manna varastr um sik ok hvíli í rammlegri
lokrekkju." Förunautar porgils báðu hann
fyrir sjá. Gerir porgils nú klæðaskifti; steyp-

ir af sér kápu blári, en tók yfir sik váskufl

einn grán; hann ferr heim til bœjarins, ok
er hann var kominn nálega at garði, þá sér

hann mann ganga í móti sér, ok er þeir finn-

ast, mælti porgils: „pér mun ek þykkja
ófróðlega spyrja, félagi, hvar em ek kom-
inn í sveit? eða hvat heitir bœr sjá? eða

hverr býr hér?" Maðrinn svarar: „pú munt
vera furðu heimskr maðr ok fáviss, ef þú
hefir eigi heyrt getit Helga Harðbeinsson-

ar, ens mesta garps ok mikilmennis." por-

gils spyrr þá, hversu góðr Helgi væri viðr-
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takna, ef ókunnir menn koma til hans, ok
þeir er mjök þurfa ásjá. Hann svarar: „Gott
er þar satt frá at segja, því at Helgi er et

mesta stórmenni bæði um manna viðtökuí*
ok annan skörungskap." „Hvárt er Helgi
nú heima?" segir porgils, „ek vilda skora
á hann til viðtöku." Hinn spyrr, hvat hon-
um væri á höndum. porgils svarar: „Ek
varð sekr í sumar á þingi; vilda ek nú leita

mér trausts nökkurs til þess manns, er mik-
ill væri fyrir sér; vilda ek þar í mót veita
honum fylgd mína ok þjónostu; skaltu nú
fylgja mér heim til bœjarins til fundar við
Helga." „Vel má ek þat gera," segir hann,
„at fylgja þér heim, því at heimul mun þér
gisting hér vera náttlangt; en ekki muntu
Helga finna, því at hann er eigi heima." pá
spyrr porgils, hvar hann væri. Hann svar-
ar: „Helgi er í seli sínu, þar er heitir í Sarpi."
porgils spyrr, hvar þat væri eða hvat manna
væri með honum. Hann kvað þar vera son
hans, Harðbein, ok tvá menn aðra, er sek-
ir váru, ok hann hafði við tekit. porgils bað
hann vísa sér sem gegnst til selsins, — „því
at ek vil þegar hitta Helga, er ek nái hon-
um ok reka erendi mitt." Húskarlinn gerði
svá, at hann vísaði honum leiðina, ok eftir
þat skilja þeir. Snýr porgils í skóginn ok til

förunauta sinna, ok segir þeim, hvers hann
hefir víss orðit um hagi Helga, — munu

13
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vér hér dveljast náttlangt ok venda ekki fyrr

til selsins en á morgin." peir gera sem hann
mælti fyrir. Um morgininn riðu þeir por-

gils upp eftir skóginum, þar íil er þeir kómu
skamt frá selinu; þá bað porgils þá stíga

af hestunum ok eta dagverð, ok svá gera

þeir. Dveljast þar um hrið.

63. Nú er at segja, hvat tíðenda er at

selinu, at Helgi var þar ok þeir menn með
honum, sem fyrr var sagt. Helgi rœddi um
morgininn við smalamann sinn, at hann
skyídi fara um skóga í nánd selinu ok hyggia

at mannaferðum eða hvat hann sæi til tíð-

enda, — „erfitt hafa draumar veitt í nótt."

Sveinninn ferr eftir því, sem Helgi mælti.

Hann er horfinn um hríð, ok er hann kemr
aftr, spyrr Helgi, hvat hann sæi til tíðenda.

Hann svarar: „Sét hefi ek þat, at ek ætia

at tíðendum muni gegna." Helgi spyrr9 hvat

þat væri. Hann kvaðst sét hafa menn eigi

allfá, — „ok hygg ek vera munu utanheraðs

menn." Helgi mælti: „Hvar váru þeir, er þú
sátt þá ? eða hvat höfðust þeir at ? eða hugðir

þú nökkut at klæðabúnaði þeira eða yfirlit-

um?" Hann svarar: „Ekki varð mér þetta

svá mjök um felmt, at ek hugleiddak eigi

slíka hluti, því at ek vissa, at þú mundir
eftir spyrja." Hann sagði ok, at þeir væri

skamt frá selinu, ok þeir átu þar dagverð.

Helgi spyrr, hvárt þeir sæti í hvirfingi eða

hverr út frá öðrum. Hann kvað þá í hvirf-
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ingi sitja i söðlum. Helgi mælti: „Seg mér
nú frá yfirlitum þeira; vil ek vita, ef ek
mega nökkut ráða at líkendum, hvat manna
þetta sé." Sveinninn mæiti: , ?J?ar sat maðr
i steindum söðli ok í blári kápu; sá var

mikill ok drengilegr, vikóttr ok nökkut tann-

berr." Helgi segir: „penna mann kenni ek

geria at frásögn þinni; þar hefir þú sét por-

gils Hölluson vestan ór Hörðadal; eða hvat

mun hann vilja oss, kappinn?" Sveinninn

mælti: „J?ar næst sat maðr í gyldum söðli;

sá var i skarlatskyrtli rauðum ok hafði gull-

hring á hendi, ok var knýtt gullhlaði um
höfuð honum; sá maðr hafði gult hár, ok

liðaðist alt á herðar niðr; hann var Ijóslit-

aðr ok liðr á nefi, ok nökkut hafit upp
framan nefit, eygðr allvel, bláeygr ok snar-

eygr ok nökkut skoteygr, ennibreiðr ok
fullr at vöngum; hann hafði brúnaskurð á

hári, ok hann var vel vaxinn um herðar ok
þykkr undir hönd; hann hafði alifagra hönd
ok sterklegan handlegg ok alt var hans lát-

bragð kurteislegt, ok því orði lýk ek á, at

ek hefi engan mann sét jafnvasklegan at öllu:

hann var ok unglegr maðr, svá at honum
var ekki grön vaxin; sýndist mér sem þrút-

inn mundi vera af trega." pá svarar Helgi:

„Vendilega hefir þú at þessum manni hugat:

mun ok mikils um þenna mann vert vera;

en ekki mun ek þenna mann sét hafa; þó
mun ek geta til, hverr hann er; þat hygg ek.



196 LAXDŒLA SAGÁ

at þar hafi verit Bolli Bollason; því at þat er

mér sagt, at hann sé efnilegr maðr." pá
iiiælti sveinninn: „J>á sat maðr í smeltum
söðli; sá var í gulgrœnum kyrtli; hann hafði

mikit fingrgull á hendi; sá maðr var enn
fríðasti sýnum, ok mun enn vera á unga
aldri, jarpr á hárslit, ok ferr allvel hárit, ok
at öllu var hann enn kurteisasti maðr." Helgi

svarar: „Vita þykkjumst ek, hverr þessi

maðr mun vera, er þú hefir nú frá sagt; þar

mun vera porleikr Bollason, ok ertu skýrr

maðr ok glöggþekkinn." Sveinninn segir:

„par næst sat ungr maðr, hann var í blám
kyrtli ok í svörtum brókum ok gyrðr í

brœkr; sé maðr var réttleitr ok hvítr á hár-

lit ok vel farinn í andliti, grannlegr ok kurt-

eislegr." Helgi svarar: „penna mann kenni

ek, ok hann mun ek sét hafa, ok mundi þá
vera maðrinn allungr; þar mun vera pórðr

pórðarson, fóstri Snorra goða, ok hafa þeir

kurteist lið mjök Vestfirðingarnir; hvat er

enn þá?
46 pá mælti sveinninn: „pá sat maðr

í skozkum söðli, hárr í skeggi ok skolbrúnn

mjök, svartr á hár ok skrúfhárr, ok heldr

ósýnilegr, ok þó garplegr; hann hafði yfir

sér fellikápu grá." Helgi segir: „Glögt sé ek,

hverr þessi maðr er; þar er Lambi porbjarn-

arson ór Laxárdal, ok veit ek eigi, hví hann
er í för þeira brœðra." Sveinninn mælti:

„pá sat maðr í standsöðli, ok hafði yzta hcklu

blá ok silfrhring á hendi; sá var búandlegr



LAXDŒLA SAGA 197

ok heldr af œsku aldri, dökkjarpr á hár ok
hrökk mjök; hann hafði örr i andliti." „Nú
versnar mjök frásögnin," sagði Helgi, „þar

muntu sét hafa porstein svarta mág minn,

ok víst þykki mér uiidarlegt, er hann er í

þessi ferð, ok eigi munda ek veita

honum slíka heimsókn, eða hvat er

enn þá?" Hann svarar: „pá sátu tveir menn,
þeir váru líkir sýnum, ok mundu vera mið-

aldra menn ok enir knáligstu, rauðir á hár-

lit ok freknóttir í andliti ok þó vel sýnum."
Helgi mælti: „Gerla skil ek, hverir þessir

menn eru: þar eru þeir Ármóðssynir, fóst-

brœðr porgils, Halldórr og Örnólfr, ok ertu

skilvíss maðr; eða hvárt eru nú taldir þeir

menn, er þú sátt?" Hann svarar: „Litlu

mun ek nú við auka: þá sat þar næst maðr
ok horfði út ór hringinum; sá var í spanga-

brynju ok hafði stálhúfu á höfði, ok var

barmrinn þverrar handar breiðr; hann hafði

öxi Ijósa um öxl,ok mundi vera alnar fyrir

munn; sjá maðr var dökklitaðr ok svarteygr

ok enn víkingligsti." Helgi svarar: „penna
mann kenni ek glögt at frásögn þinni; þar
hefir verit Húnbogi enn sterki, son Álfs ór

Dölum, ok vant er mér at sjá, hvat þeir

vilja, ok mjök hafa þeir valda menn til ferð-

I ar þessar." Sveinninn mælti: „Ok enn sat

| maðr þar et næsta þessum enum sterklega

manni; sá var svartjarpr á hár, þykkleitr

ok rauðleitr ok mikill í brúnum, hár með-.
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almaðr." Helgi mælti: „Hér þarftu eigi lengra

frá at segja; þar hefir verit Sveinn, son

Álfs ór Dölum, bróðir Húnboga; ok betra

mun oss at vera eigi ráðlausum fyrir þess-

um mönnum; þvi at nær er þat minni ætl-

an, at þeir muni vilja hafa minn fund, áðr

þeir losni ór heraði, ok eru þeir menn í för

þessi, er várn fund munu kalla skaplegan.

þó at hann hefði nökkuru fyrr at hendi kom-
it. Nú skulu konur þær, sem hér eru at sel-

inu, snarast í karlföt ok taka hesta þá, er

hér eru hjá selinu, ok ríða sem hvatast til

vetrhúsa; kann vera, at þeir, sem nær oss

sitja, þekki eigi, hvárt þar ríða karíar eða

konur; munu þeir þurfa lítils tóms at Ijá

oss, áðr vér munum koma mönnum at oss,

ok er þá eigi sýnt, hvárra vænna er." Kon-
urnar ríða í brott, fjórar saman. porgils

grunar, at njósn muni borin vera frá þeim
ok til Helga, ok bað þá taka hesta sína ok
ríða at sem tíðast, ok svá gerðu þeir, ok áðr

þeir stigi á bak, reið maðr at þeim þjóðsýn-

lega. Sá var lítill vexti ok allkviklátr; hann
var margeygr furðulega ok hafði fœrilegan

hest. J?essi maðr kvaddi porgils kunnlega.

porgils spyrr hann at nafni ok kynferði ok
svá, hvaðan hann væri kominn, Hann kveðst

Hrappr heita ok vera breiðfirzkr at móður-
kyni, — „ok þar hefi ek upp vaxit; hefi ek
nafn Víga-Hrapps ok þat með nafni, at ek

em engi dældarmaðr, þó at ek sé lítill vexti;
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en ek em sunnlenzkr at föðurkyni; hefi ek

nú dvalizt þar nökkura vetr, ok allvel hefir

þeita til borit, porgils, er ek hefi þik hér

ratat; því at ek ætlaða þó þinn fund at sœkja,

þó at mér yrði um þat nökkuru torsóttara; en

vandkvæði eru mér á hendi; ek hefi orðit

missáttr við húsbónda minn; hafða ek af hon-

um viðfarar ekki góðar, en ek hefi þat af

nafni, at ek vil ekki sitja mönnum slikar

hneisur, ok veitta ek honum tilræði; en þó
get ek, at annathvárt hafi tekit lítt eða ekki;

en lítla stund var ek þar til raunar síðan 7

því at ek þóttumst hirðr, þegar ek kom á

bak hesti þessum, er ek tók frá bónda."

Hrappr segir mart, en spurði fás, en þó
varð hann brátt varr, at þeir ætluðu at stefna

at Helga, ok lét hann vel yfir því ok sagði,

at hans skal eigi á bak at leita.

64. peir porgils tóku reið míkla, þegar

þeir kómu á bak, ok riðu nú fram ór skóg-

inum. peir sá fjóra menn ríða frá selinu;

þeir hleyptu ok allmikit. pá mæltu sumir
förunautar porgils, at ríða skyldi eftir þeim
sem skjótast. pá svarar porleikr Bollason:

„Koma munu vér áðr til selsins ok vita, hvat

þar sé manna; því at þat ætla ek síðr, at

hér sé Helgi ok hans fylgdarmenn; sýnist

mér svá, sem þetta sé konur einar." peir

váru fleiri, er i móti mæltu. porgils kvað

J?orleik ráða skyldu; því at hann vissi, at

porleikr var manna skygnastr; snua nú at
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selinu. Hrappr hleypr fram fyrir ok dúði

spjótsprikuna, er hann hjafði í hendi, ok
lagði fram fyrir sik, ok kvað þá vera alt mál
at reyna sik. Verða þeir Helgi þá eigi fyrr

varir við, en þeir porgils taka á þeim selit.

peir Helgi lúka aftr hurðina ok taka vápn
sín. Hrappr hleypr þegar upp á selit ok
spurði, hvárt skolli væri inni. Helgi svarar:

„Fyrir þat mun þér ganga, sem sá sé nökkut
skæðr, er hér býr inni, at hann muni bíta

kunna nær greninu," — ok þegar lagði

Helgi spjóti út um selsglugginn ok í gegn-

um Hrapp; fell hann dauðr til jarðar af

spjótinu. porgils bað þá fara varlega ok gæta

sín við slysum, — „því at vér höfum œrin
efni til at vinna selit ok Helga. þar sem
hann er nú kominn, þvi at ek faygg, at hér

sé fátt manna fyrir." Selit var gert um einn

ás, ok lá hann í gaflhlöðum, ok stóðu út af

ásendarnir, ok var einart þak á húsinu ok
ekki gróit. J?á mælti porgils, at menn skyldu

ganga at ásendunum og treysta svá fast, at

brotnaði, eða ella gengi af innraftarnir; en

sumir skyldu geyma duranna, ef þeir leit-

aði út. Fimm váru þeir Helgi inni í seiinu:

Harðbeinn son hans var þar; hann var tólf

vetra gamall; ok smalamaðr hans ok tveir

menn aðrir, er þat sumar höfðu komit til

hans ok váru sekir; hét annarr porgils, en

annarr Eyjólfr. porsteinn svarti stóð fyrir

selsdurunum ok Sveinn son Dala-Álfs; en
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þeir aðrir fönmautar rifu af ræfrit af sel-

inu, ok höfðu þeir þar skift liði til; tók ann-

an ásehda Húlibogi enn sterki ok þeir Ár
móðs synir, en þeir porgils ok Lambi annan
ásenda ok þeir synir Guðrúnar; treysta þeir

nú fast á ásinn ok brotnaði hann í sundr í

miðju, ok í þessi svipan lagði Harðbeinn út

atgeiri ór selinu, þar sem hurðin var brotin;

lagit kom í stálhúfu porsteins svarta, svá

at í enninu nam staðar; var þat mjök mikill

áverki. pá mælti porsteinn þat, er satt var,

at þar váru menn fyrir. pví næst hljóp Helgi

út um dyrnar svá djarflega, at þeir hrukku
fyrir, er næstir váru. porgils var þá nær
staddr ok hjó eftir honum með sverði ok
kom á öxlina; varð þat mikill áverki. Helgi

snerist þá i móti ok hafði i hendi viðaröxl

Helgi mælti: „Enn skal þessi enn gamli þora

at sjá í mót vápnum," ok fleygði öxinni at

porgísli ok kom öxin á fót honum, ok varð

mikit sár. Ok er Bolli sá þetta, þá hleypr

hann at Helga ok hafði í hendi Fótbít ok
lagði í gegn um Helga; var þat banasár hans.

peiv fylgdarmenn Helga hlaupa þegar ör

selinu ok svá Harðbeinn, porleikr Bollason

víkr í móti Eyjólfi; hann var sterkr maðr.
porleikr hjó til hans með sverði ok kom á

lærit fyrir ofan kné ok tók af fótinn; ok fell

hann dauðr til jarðar, en Húnbogi enn sterki

hleypr í móti porgísli ok hjó til hans með
öxi, ok kom á hrygginn, ok tók hann sundr
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í miðju. pórðr köttr var nær staddr, þar er

Harðbeinn hljóp út, ok vildi þegar ráða til

hans. Bolli hleypr til, er hann sá þetta, ok
bað eigi veita Harðbeini skaða, — „skal hér

engi maðr vinna klækis-verk, ok skal Harð-

beini grið gefa." Helgi átti annan son, er

Skorri hét; sá var at fóstri á Englandi i

Reykjardal enum syðra.

65. Eftir þessi tíðendi ríða þeir porgils

í brott ok yfir hálsinn til Reykjardals : ok
lýstu þar vígum þessum; riðu síðan ena sömu
leið vestr, sem þeir höfðu vestan riðit; léttu

eigi sinni ferð, fyrr en þeir kómu í Hörða-

dal. peir segja nú þessi tíðendi, er gerzt

höfðu í för þeira; varð þessi ferð en frægsta,

ok þótti þetta mikit stórvirki, er slíkr kappi

hafði fallit, sem Helgi var. porgils þakkar
mönnum vel ferðina, ok slíkt et sama mæltu
þeir brœðr, Bollasynir. Skiljast þeir menn
nú, er í ferð höfðu verit með porgísli. Lambi
ríðr vestr til Laxárdals ok kemr fyrst í

Hjarðarholt ok sagði þeim frændum sínum
innilega frá þessum tíðendum, er orðit liöfðu

í Skorradal. peir létu illa yfir ferð hans ok
töldu mjök á hendr honum; kváðu hann
meir hafa sagzt í ætt porbjarnar skrjúps en

Mýrkjartans Irakonungs. Lambi reiddist

mjök við orðtak þeira ok kvað þá kunna sik

ógerla, er þeir veittu honum átölur, — „því

at ek hefi dregit yðr undan dauða," segir

hann. Skiftust þeir síðan fám or?5um við;
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því at hvárumtveggjum líkaði þá verr en

áðr. Ríðr Lambi heim til bús síns. porgils

Hölluson ríðr út til Helgafells, ok með hon-

urn synir Guðrúnar ok fóstbrœðr hans, Hall-

dórr ok Örnólfr. peir kómu síðla um kveld-

it til Helgafells, svá at aliir menn váru í

rekkjum. Guðrún ríss upp ok bað menn upp
standa ok vinna þeim beina, Hon gengr til

stufu ok heilsar porgísli ok öilum þeim, ok
spurði þá tíðenda. porgils tók kveðju Guð-
rúnar. Hann hafði þá lagt af sér kápuna ok
svá vápnin, ok sat þá upp til stafa. porgils

var í rauðbrúnum kyrtli ok hafði um sik

breitt silfrbelti. Guðrún settist niðr í bekk-

inn hjá honum. pá kvað porgils vísu þessa:

(2) Sóttum heim at Hel-ga.

Hrafn létum ná svelga.

Ruðum farröðuls eiki,

þá er fylgdum Þorleiki.

Þrjá létum þar falla,

þjóðnýta gervalla

hjálms allkœna þolla.

Hefnt teljum nú Bolla.

Guðrún spurði þá vendilega at þessum tíð-

endum, er orðit höfðu í för þeira. porgils

sagði slíkt, er hon spurði. Guðrún kvað ferð-

ina orðna ena snöfrligstu, ok bað þá hafa

þökk fyrir. Eftir þat er þeim beini veittr,

ok er þeir váru mettir, var þeim fylgt til

rekkna; sofa þeir af nóttina. Um daginn
eftir gengr porgils til tals við Guðrúnu ok
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mælti: „Svá er háttat sem þú veizt, GuÖrún,

at ek hefi fram komit ferðinni, þeiri er þú
batt mik til; tel ek þat fullmannlega af hönd-

um int, vænti ek ok, at ek hafa því vel vart;

þú munt þat ok tmuna, hverjum hlutum

þú hefir mér hcitit þar í mót; þykkjumst
ek nú til þess kaups kominn." pá mælti

Guðrún: „Ekki hefir síðan svá langt liðit,

er vit rœddumst við, at mér sé þat ór minni
liðit; ætla ek ok þat eina fyrir rnér, at efna

við þik alt, þat er ek varð á sátt, eða hvers

minnir þik um, hversu mælt var með okkr?"
porgils kvað hana muna mundu. Guðrún
svarar: „pat hygg ek, at ek héta þér því

at giftast engum manni samlendum öðrum
en þér. eSa viltu nökkut mæla i móti þessu?"

porgils kvað hana rétt muna. „J?á er vel,"

segir Guðrún, „ef okkr minnir eins um þetta

mál; vil ek ok ekki lengr draga þetta fyrir

þér, at ek ætla þess eigi auðit verða, at ek

sjá þín kona; þykkjumst ek enda við þik

öll ákveðin orð, þó at ek giftist porkatli

Eyjólfssyni, því at hann er nú eigi hér á

landi." J?á mælti porgils ok roðnaði mjök:
„Gerla skil ek, hvaðan alda sjá renn undir:

hafa mér þaðan jafnan köld ráð komit; veit

ek, at þetta eru ráð Snorra goða." Sprettr

porgils upp þegar af þessu tali, ok var enn
reiðasti; gengr til förunauta sinna ok sagði,

at hann vill í brott ríða. porleiki likar illa,

er svá var hagat, at porgísli var eigi geð á.
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en Bolli samþykkist hér um vilja móður
simiar. Guðrún kvaðst gefa skyldu porgísli

góðar gjafir ok blíðka hann svá. porleikr

kvað þat ekki tjá mundu, — „því at por-

gils er miklu skapstœrri maðr, en hann
muni hér at smáhlutum lúta vilja." Guð-

rún kvað hann þá heima huggast skyldu,

porgils ríðr við þetta frá Helgafelli ok með
honum fóstbrœðr hans; kemr hann heim i

Tungu til bús síns ok unir stórilla sínum hlut.

66. pann vetr tók Ósvífr sótt ok andað-

ist. pat þótíi mannskaði mikill, því at hann
hafði verit enn mesti spekingr. Ósvífr var

grafinn at Helgafelli, því at Guðrún hafði

þar þá látit gera kirkju. — Á þeim sama
vetri fekk sótt Gestr Oddleifsson, ok er at

honum leið sóttin, þá kallaði hann til sín

pórð lága, son sinn, ok mælti: ?5Svá segif

mér hugr um, at þessi sótt muni skiija vára

samvistu. Ek vil mik láta fo^ra til Helga-

fells, því at sá staðr mun verða mestr hér

í sveitum; þangat hefi ek oft ljós sét." Eft-

ir þetta andaðist Gestr. Vetrinn hafði verit

kuldasamr, ok váru íslög mikil, ok hafði

langt lagt út Breiðafjörð, svá at eigi mátti

á skipum komast af Barðaströnd. Lík Gests

stóð uppi tvær nætr í Haga; en þá sömu
nótt gerði á veðr svá hvast, at ísinn rak all-

an frá landi; en um daginn eftir var veðr

gott ok lygnt. pórðr tók skip sitt ok lagði á lík

Gests ok fara þeir suðr um daginn yfir
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BreiðafjörÖ ok koma um kveldit til Helga-

fells. Var þar vel tekit við J?órði, ok er hann
þar um nóttina. Um morgininn var niðr sett

íík Gests, ok hvíldu þeir Ósvífr í einni gröf

.

Kom nú fram spásagan Gests, at skemra var

í milli þeira, en þá er annarr var á Barða-

strönd, en annarr í Sælingsdal. pórðr enn
lági ferr heim, þegar hann er búinn; ena

næstu nótt eftir gerði á œðiveðr; rak þá
ísinn alian at landi; helt því lengi um vetr-

inn, at ekki niátti þar á skipum fara. póttu

at þessu mikil merki, at svá gaf til at fara

með lík Gests, at hvárki var fœrt áðr né

síðan.

67. pórarinn hét maðr, er bjó i Langa-
dal; hann var goðorðsmaðr ok ekki ríkr. Son
hans hét Auðgísl; hann var frálegr maðr.

porgiis Hölluson tók af þeim feðgum goð-

orðit, ok þótti þeim þat en mesta svivirð-

ing. Auðgísl fór á fund Snorra goða ok sagði

honum þennan ójafnað ok bað hann ásjá.

Snorri svaraði vel at einu, ok tók lítinn af

öllu ok mælti: „Gerist hann Höllu-slappi nú
framgjarn ok áburðarmikill. Hvárt mun
porgiJs enga þá menn fyrir hitta, at eigi

muni honum alt vilja þola? Er þat víst auð-

sætt, at hann er mikill maðr ok knálegr, en

komit hefir orðit slíkum mönnum i hel, sem
hann er." Snorri gaf Auðgísli öxi rekna, er

hann fór i brott. Um várit fóru þeir por-

gils Hölluson ok porsteinn svarti suðr til
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Borgarfjarðar, ok buðu bœtr sonum Helga

ok öðrum frændum hans; var sæzt á þat mál
ok var ger góð sœmd. Galt porsteinn tvá

hluti bóta vígsins, en porgils skyldi gjalda

þriðjung, ok skyldi greiða á þingi. Jtetta

sumar reið porgils til þings, ok er þeir kómu
á hraunit at Völlum, sá þeir konu ganga í

móti sér; sú var mikil harðla. porgils reið

í móti henni, en hon veik undan ok kvað
þetta:

(3) Kosti fyrðar,

ef Iframir þykkjask,

ok varisk við svá

vélum Snorra;

engi mun vi<5 varask;

vitr es Snorri.

Síðan gekk hon leið sína. pá mælti porgils:

, ;Sjaldan fór svá, þá er vel vildi, at þú fœr-

ir þá af þingi, er ek fór tii þings.
6
' porgils

riðr nú á þingit ok til búðar sinnar, ok var

kyrt öndvert þingit. Sá atbarðr varð einn-

hvern dag um þingit, at fest váru út klæði

manna til þerris. porgils átti blá heklu; hon
var breidd á búðarvegginn. Menn heyrðu, at

heklan kvað þetta:

(4) Hangir vát á yegg,

veit hattkilan bragð,

þvigit oftar þurr,

þeygi dyl ek, at hon viti tvau.

petta þótti et mesta undr. En næsta dag eft-
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ir gekk J?orgils vestr yfir ána, ok skyldi

gjalda fé sonum Helga; hann sezt niðr á

hölknit fyrir ofan búðirnar; með honum
var Halldórr fóstbróðir hans ok fleiri váru
þeir saman. peir synir Helga kómu til móts-

ins. porgils tekr nú at telja silfrit. Auðgísl

pórarinsson gekk þar hjá, ok í því er por-

gils nefndi tiu, þá hjó Auðgísl til hans, ok
allir þóttust heyra, at höfuðit nefndi ellifu,

er af fauk hálsinum. Auðgísl hljóp til Vatns-

firðingabúðar, en Halldórr hljóp þegar eft~

ir honuni, ok hjó hann i búðardurunum til

bana. pcssi tíðendi kómu til búðar Snorra

goða, at porgils Hölluson var veginn. Snorri

segir: „Eigi mun þér skilizt hafa; porgils

Hölluson mun vegit hafa." Maðrinn segir:

„Enda fauk höfuðit af bolnum." „pá má
vera, at satt sé,

6k
sagði Snorri. Sæzt var á

víg þessi, sem í sögu porgils Hö^lusonar

segir.

63. pat sama sumar, er porgils Hölluson

var veginn, kom skip i Bjarnarhöfn; þat átti

porkell Eyjólfsson; hann var þá svá auðigr

maðr, at hann átti tvá knörru i förum; ann-

arr kom i Hrútafjörð á Borðeyri, ok var

hvárrtveggi viði hlaðinn. Ok er Snorri goði

spurði útkvámu porkels, ríðr hann þegar til

skips. porkell tók við honum með allri blíðu.

porkell hafði ok mikinn drykk á skipi sínu:

var veitt allkappsamlega; varð þeim ok mart
talat Spurði Snorri tiðenda af Noregi. por-
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kell segir frá öllu vel ok merkilega. Snorri

segir í mót þau tíðendi, sem hér höfðu gerzt,

meðan J?orkell hafði utan verit. „Sýndist

mér nú þat ráð," segir Snorri, „sem ek

rœdda fyrir þér, áðr þú fórt utan, at þú
tœkir þik ór förum ok settist um kyrt ok
aflaðir þér kvánfangs þess ens sama, sem
þá var orði á komit." porkell svarar: „Skil

ek, hvar þú ferr, ok alt er mér slíkt et sama
nú í hug, sem þá rœddum vit; því at eigi

fyrirman ek mér ens göfgasta ráðs, ef þat

má við gangast." Snorri mælti: „Til þess

skal ek boðinn ok búinn at ganga með þeim
málum fyrir þína hönd; er nú ok af ráðinn

hvárrtveggi hlutrinn, sá er þér þótti torsótt-

legastr, ef þú skyldir fá Guðrúnar, at Bolla

er hefnt, enda er porgils frá ráðinn." por-

kell mælti: „Djúpt standa ráð þín, Snorri,

ok at vísu vil ek at venda þessu máli." Snorri

var at skipi nökkurar nætr; síðan tóku þeir

skip teinært, er þar flaut við kaupskipit, ok
bjuggust til ferðar, hálfr þriði togr manna;
þeir fóru til Helgafells. Guðrún tók við

Snorra ágæta vel; var þeim veittr allgóðr

beini, ok er þeir höfðu verit þar eina nótt,

þá kallar Snorri til tals við sik Guðrúnu
ok mælti: „Svá er mál með vexti, at ek hefi

ferð þessa veitt porkatli Eyjólfssyni, vin

mínum; er hann nú hér kominn, sem þú
sér, en þat er erendi hans hingat at hefja

bónorð við þik. Er porkell göfugr maðr; er

14
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þér ok alt kunnigt um ætt hans ok athæfi:

skortir hann ok eigi fé; þykkir oss hann
nú einn maðr líkastr til höfðingja vestr

hingat, ef hann vill sik til þess hafa; hefir

porkell mikinn sóma, þá er hann er út hér,

en miklu er hann meira virðr, þá er hann
er í Noregi með tignum mönnum." J?á svar-

ar Guðrún: Synir mínir munu hér mestu
af ráða, porleikr ok Bolli, en þú ert svá enn
þriði maðr, Snorri ! at ek mun mest þau ráð

undir eiga, er mér þykkja allmiklu máli
skifta, þvi at þú hefir mér lengi heilráðr

verit." Snorri kvaðst einsætt þykkja, at

hnekkja porkatli eigi frá. Eftir þat lét Snorri

kalla þangat sonu Guðrúnar; hefir þá uppi

við þá málit ok tjár, hversu mikilí styrkr

þeim mætti verða at porkatli fyrir sakir

fjárafla hans ok forsjá, ok taldi þar um
mjúklega. pá svarar Bolli: „Móðir mín mun
þetta glöggvast sjá kunna; vil ek hér um
hennar vilja samþykkja; en víst þykkir oss

ráðlegt, at virða þat mikils, er þér flytit

þetta mál, Snorri, því at þú hefir marga
hluti stórvel gert til vár." pk mælti Guð-
rún: „Mjök munum vér hlíta forsjá Snorra
um þetta mál, því at oss hafa þín ráð heil

verit." Snorri fýsti í hverju orði, ok réðst

þat af, at ráðahagr skyldi takast með þcim
Guðrúnu ok porkatli; bauð Snorri at hafa

boð inni. porkatli líkaði þat vel, — „því at

mik skortir eigi föng til at leggja fram, svá
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sem yðr líkar." pá mælti Ouðrún: „pat er

vili minn, at boö þetta sé hér at Helgafelli;

vex mér ekki þat fyrir augum at hafa hér

kostnað fyrir; mun ek hvárki til þess krefja

porkel né aðra at íeggja starf á þetta." „Oft

sýnir þú þat, Guðrún," segir Snorri, „at þú
ert enn mesti kvenskörungr." Verðr nú þat

af ráðit, at brullaup skal vera at Helgafelli

at sex vikum sumars. Fara þeir Snorri ok
porkell við þetta á brott; fór Snorri heim,

en porkell til skips; er hann ýmist um sum-
arit í Tungu eða við skip. Líðr til boðsins.

Guðrún hefir mikinn viðrbúnað ok tilöflun.

Snorri goði sótti þessa veizlu með porkatli

ok höfðu þeir nær sex tigu manna, ok var

þat lið mjök valit, því aí flestir menn váru

í litklæðum. Guðrún hafði nær hundrað fyr-

irboðsmanna. peir brœðr Bolli ok porleikr

gengu í mót þeim Snorra ok með þeim fyr-

irboðsmenn. Er Snorra allvel fagnat ok hans

föruneyti. Er nú tekit við hestum þeira ok
klæðum; var þeim fylgt í stufu; skipuðu þeir

porkell ok Snorri bekk annan, þann er œðri

var, en boðsmenn Guðrúnar enn óœðra bekk.

69. petta haust hafði Gunnarr piðranda-

bani verit sendr Guðrúnu til trausts ok halds

;

hon hafði ok við honum tekit, ok var leynt

nafni hans. Gunnarr hafði sekr orðit um
víg piðranda Geitissonar ór Krossavík, sem
segir í sögu Njarðvíkinga. Fór hann mjök
huldu höfði, því at margir stórir menn veittu

14*
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þar eftirsjár. Et fyrsta kveld veizlunnar, er

menn gengu til vatns, stóð þar maðr mikill

hjá vatninu; sá var herðimikill ok bringu-

breiðr; sá maðr hafði hatt á höfði. porkell

spurði, hverr hann væri. Sá nefndist svá, sem
honum sýndist. porkell segir: „pú munt
segja eigi satt; værir þú líkari at frásögn

Gunnari piðrandabana; ok ef þú ert svá

mikil kempa, sem aðrir segja, þá muntu
eigi vilja leyna nafni þínu." pá svarar Gunn-
arr: „Allkappsamlega mælir þú til þessa;

ætla ek mik ok ekki jþurfa at dyljast fyrir

J>ér; hefir þú rétt kendan manninn, eða hvat

hefir þú mér hugat at heldr?" porkell kvaðst

þat vilja mundu, at hann vissi þat brátt.

Hann mælti til sinna manna, at þeir skyldu

handtaka hann. En Guðrún sat innar á þver-

palli ok þar konur hjá henni ok höfðu lín

á höfði, en þegar hon verðr vör við, stígr

hon af brúðbekkinum ok heitir á sína menn
at veita Gunnari lið; hon bað ok engum
manni eira, þeim er þar vildi óvísu lýsa.

Hafði Guðrún lið miklu meira; horfðist þar
til annars, en ætlat hafði verit. Snorri goði

gekk þar í milli manna ok bað lægja storm
þenna, — „er þér, porkell, einsætt at leggja

ekki svá mikit kapp á þetta mál; máttu sjá,

hversu mikill skörungr Guðrún er, ef bon
berr okkr báða ráðum." porkell lézt því hafa

heitit nafna sínum, porkatli Geitissyni, at

hann skyldi drepa Gunnar, ef hann kœmi
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vestr á sveitir, — „ok er bann enn mesti

vinr minn." Snorri mælti: „M^iklu er þér

meiri vaiidi á at gera eftir várum vilja; er

þér ok þetta sjálfum höfuðnauðsyn, því at

þú fær aldri slíkrar konu, sem Cuðrún er,

þótt þú leitir víða." Ok við umtölur Snorra

ok þat með, at hann sá, at hann mælti satty

þá sefaðist porkell, en Gunnari var í brott

fylat um kveldit. Veizla fór þar vel fram olc

skörulega; ok er boði var lokit, búast menn
í brott. porkell gaf Snorra allfémiklar gjaf-

ir ok svá öllum virðingamönnum. Snorri

bauð heim Bolla Bollasyni ok bað hann vera

með sér öllum þeim stundum, er honum
þœtti þat betra. Bolli þiggr þat ok ríðr heim
í Tungu. porkell settlst nú at Helgafelli ok
tekr þar við búsumsýslu; þat mátti brátt

sjá, at honum var þat eigi verr hent en kaup-
ferðir. Hann lét þegar um haustit taka ofan
skála, ok varð upp gerr at vetri, ok vajr

hann mikill ok risulegr. Ástir takast miklar
með þeim porkatli ok Guðrúnu. Líðr fram
vetrinn. Um várit eftir spyrr Guðrún, hvat
hann vili sjá fyrir Gunnari piðrandabana.
porkell kvað hana mundu fyrir því ráða, —
„hefir þú tekit þat svá fast, at þér mun ekki

at getast, nema hann sé sœmilega af hönd-
um leystr." Guðrún kvað hann rétt geta, —
„vil ek," segir hon, „at þú gefir honum skipit

ok þar með þá hluti, sem hann má eigi missa
at hafa." porkell svarar ok brosti við: „Eigi
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er þér lítit í hug um mart, Guðrún," segir

hann, „ok er þér eigi hent at eiga vesal-

menni; er þat ok ekki við þiti œði; skal þetta

gera eftir þínum vilja/
4 Ferr þetta fram.

Gunnarr tók við gjöfinni allþakksamlega, —
„mun ek aldri svá langhendr verða, at ek

fá yðr launat þann sóma ailan, sem þit veit-

ið mér." Fór Gunnarr utan ok tók Noreg.

Eftir þat fór hann til búa sinna. Gunnarr
var slórauðigr ok et mesta mikilmenni ok
góðr drengr.

70. porkell Eyjólfsson gerðist höfðingi

mikill. Helt hann sér mjök til vinsælda ok
virðinaar. Hann var maðr heraðsríkr ok
málamaðr mikill; þingdeilda hans er hér þó
ekki getit. porkell var ríkastr maðr í Breiða-

firði, meðan hann lifði, þegar er Snorra leið.

porkell sat vel bœ sinn; hann lét gera öll

hús aí Helgafelli stór ok ramleg; hann
markaði ok grundvöll til kirkju, ok lýsti því,

at hann ætlaði sér at sœkja kirkjuviðinn

J?au porkell ok Guðrún áttu son; sá er

nefndr Gelíir; hann var snemma enn efni-

ligsti. Bolli Bollason var ýmist í Tungu eða

at Helgafelli; var Snorra til hans allvel. J?or-

leikr bróðir hans var at Helgafelli. Váru þeir

brœðr miklir menn ok enir knáligstu, ok
hafði BoIIi alt fyrir. Vel var porkell til stjúp-

barna sinna. Guðrún unni Bolla mest allra

barna sinna. Bolli var nú sextán vetra, en
porleikr tuttugu. pk rœddi porleikr við
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porkel stjúpföður sinn ok móður sina, at

hann vildi utan fara, — „leiðist mér at sitja

heima sem konum; vilda ek, at mér væri

fengin fararefni." porkell svarar: „Ekki
þykkjumst ek verit hafa mótgerðasamr ykkr
brœðrum, síðan er tengdir várar tókust;

þykki mér þetta en mesta várkunn, at þik

fýsi at kanna siðu annarra manna, því at ek
vænti, at þú þykkir vaskr maðr, hvar sem
þú kemr með dugandi mönnum." porleikr

kvaðst ekki mundu hafa mikit fé, — „því

at ósýnt er, hversu mér gætist til; em ek

ungr ok í mörgu óráðinn." porkell bað hann
hafa, svá sem hann vildi. Siðan kaupir J?or-

kell í skipi til handa porleiki, er uppi stóð

í Dögurðarnesi; fylgir porkell honum til

skips ok bjó hann at öllu vel heiman. Fór
porleikr utan um sumarit. Skip þat kemr
til Noregs. Var þá lands höfðingi Óláfr kon-

ungr enn helgi. porleikr ferr þegar á fund
Óláfs konungs. Hann tók vel við honum ok
kannaðist við kynferði hans ok bauð honum
til sín. porleikr þektist þat. Eí* hann með
konungi um vetrinn ok gerðist hirðmaðr
hans; virði konungr hann vel. pótti porleikr

enn vaskasti maðr, ok var hann með Óláfi

konungi svá at vetrum skifti. — Nú er at

segja frá Bolla Bollasyni. pá er hann var
átján vetra gamall um várit, rœddi hann
við porkel mág sinn ok þau móður sína,

at hann vill, at þau leysi föðurarf hans. Guð-

N
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rún spyrr, hvat hann ætlaðist fyrir, er hann
kallaði til fjár í hendr þeim. Bolli svarar:

„pat er vili minn, at konu sé beðit til handa
mér; vilda ek, porkell niágr," segir Bolli,

„at þú værir mér þar um flutningsmaðr, at

þat gengi fram." porkell spurði, hverrar

konu hann vildi biðja. Bolli svarar: „Kona
heitir pórdís, hon er dóttir Snorra goða; hon
er svá kvenna, at mér er mest um at'eiga;

ok ekki mun ek kvángast í bráð, ef ek nái

eigi þessu ráði; þykki mér ok mikit undir,

at þetta gangi fram." porkell svarar: „Heim-
olt er þér, mágr, at ek ganga með máli þessu,

ef þér þykkir þat máli skifta; vænti ek, at

þetta mál verði auðsótt við Snorra, þvi at

hann mun sjá kunna, at honum er vel boð-

it, þar er þú ert." Guðrún mælti: „pat er

skjótt at segja, porkell, at ek vil til þess láta

engan hlut spara, at Bolli fái þann ráða-

kost, sem honum líkar; er þat bæði, at ek

ann honum mest, enda hefir hann örugg-

astr verit i því minna barna, at gera at mín-
um vilja." porkell lézt þat ætla fyrir sér,

at leysa Bolla vel af hendi, — „er þat fyrir

margs sakir maklegt, þvi at ek vænti þess,

at gott verði mannkaup í Bolla." Lítlu síð-

ar fara þeir porkell ok Bolli ok váru saman
mjök margir menn; fara þar til, er þeir

koma i Tungu. Snorri tók vel við þeim ok
blíðlega; eru þar enar mestu ölværðir af

Snorra hendi. pórdís Snorradóttir var heima

s
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með feðr sínum; hon var væn kona ok merki-

leg; ok ei' þeir höfðu fár nætr verit i Tungu,

þá berr porkell upp bónorðsmálin ok mælir
til mægðar við Snorra fyrir hönd Bolla, en

til samfara við pórdísi dóttur hans. pá svar-

ar Snorri: „Slíkra mála er vel leitat, sem
mér er at þér ván; vil ek þessu máli vel

svara, því at mér þykkir Bolli enn mann-
vænsti maðr, ok sú kona þykki mér gel gift, er

honum er gift; en þat mun þó mestu um
stýra, hversu pórdísi er um giefit; því at

hon skal þann einn mann eiga, at henni

sé vel at skapi" petta mál kemr fyrir pór-

dísi, en hon svarar á þá leið, at hon mundi
þar um hlíta forsjá föður síns; kvaðst fús-

ari at giftast Bolla í sinni sveit, en ókunn-
um manni lengra í brott. Ok er Snorri fann,

at henni var ekki þetta í móti skapi at ganga
með Bolla, þá er þetta at ráði gert, ok fóru

festar fram; skal Snorri hafa boð þat inni

ok skal vera að miðju sumri. Við þetta ríða

þeir porkell ok Bolli heim til Helgafells, ok
er nú Bolli heima, þar til er at brullaups-

stefnu kemr. Búast þeir nú heiman, porkell

ok Bolli, ok þeir menn með þeim, er til þess

váru ætlaðir; var þar fjölmenni mikit ok
et sköruligsta lið. Ríða nú leið sína ok koma
í Tungu; eru þar allgóðar viðtökur; var þar

mikit fjölmenni ok vcizla cn virðuligsta, ok
er veizluna þrýtr, búast menn í brott. Snorri

gaf porkatli gjafar sœmilegar ok þeim Guð-
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rúnu báðum, slíkt sama öðrum sínum vinum
ok frændum; ríðr nú hverr til sins heimilis

þeira manna, er þetta boð hafa sótt. Bolli

var í Timgu, ok tókust brátt gv'^ðar ástir með
þeim pórdísi. Snorri lagði ok mikla stund

á at veita Bolla vel, ok var til hans hvar
betr en til sinna barna. Bolli þektist þat vel,

ok er þau missari í Tungu í góðu yfirlæti.

Um sumarit eftir kom skip af hafi í Hvítá.

J>at skip átti hálft porleikr Bollason, en hálft

áttu norrœnir menn. Ok er Bolli spyrr út-

kvámu bróður síns, ríðr hann þegar suðr til

Borgarfjarðar ok til skips; verðr hvárr þeira

brœðra öðrum feginn; erBolli þar svá atnótt-

um skiftir; síðan ríða þeir báðir brœðr vestr

til Helgafells. porkell tekr við þeim með allri

blíðu, ok þau Guðrún bæði, ok buðu porleiki

þar at vera um vetrinn, ok þat þiggr hann.

porleikr dvelst at Helgafelli um hríð; ríðr síð-

an til Hvítár, ok lætr setja upp skipit> en flytja

vestr varnað sinn. porleiki hafði gott orðit til

fjár ok virðingar; því at hann hafði gerzt

handgenginn enum tígnasta manni, Óláfi

konungi. Var hann nú at Helgafelli um vetr-

inn, en Bolli í Tungu.
71. penna vetr finnast þeir brœðr jafnan

ok höfðu tal með sér, ok hvárki hendu þeir

gaman at leikum né annarri skemtan; ok eitt

sinn er porleikr var í Tungu, þá töluðu þeir

brœðr svá at dœgrum skifti. Snorri þóttist þá
vita, at þeir mundu stórt nakkvat ráða. J?á
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gekk Snorri á tal þeira brœðra. peir fögn-

nðu honum vel, ok létu þegar falla niðr tal-

it. Hann tók vel kveðju þeira. Síðan mælti
Snorri: „Hvat hafi þit í ráðagerðum, er þit

gáið hvárki svefns né matar?" Bolli svarar:

„petta eru ekki ráðagerðir, því þat tal er

með lítlum merkjum, er vér eigum at tala.

Ok er Snorri fann, at þeir vildu leyna hann
því öllu, er þeim var i skapi, en hann grun-

-aði þó, at þeir mundu um þatmesttala, erstór

vandræði mundu af gerast, ef fram gengi,

—Snorri mælti til þeira: „Hitt grunar mik
nú, sem þat muni hvárki hégómi né gaman-
xiiál, er þit munuð lengstum um tala, ok virði

ek ykkr til várkunnar, þótt svá sé, ok gerið

svá vel ok segið mér ok leynið mik eigi;

munu vér eigi allir verr kunna um ráða þetta

mál, því at ek mun hvergi í móti standa, at

þat gangi fram, er ykkarr sómi vaxi við."

porleiki þótti Snorri vel undir taka; sagði

hann í fám orðum ætlan þeira brœðra, at

þeir ætía at fara at þeim Óláfssonum, ok
þeir skyldi sæta afarkostum; segja sik þá
ekki til skorta at hafa jafnan hlut af þeim
Óláfssonum, er porleikr var handgenginn
Óláfi konungi, en Bolli kominn í mægðir við

slíkan höfðingja, sem Snorri er. Snorri svar-

-ar á þá leið: „Œrit hefir komit fyrir víg

Bolla, er Helgi var Harðbeinsson fyrir gold-

inn; eru hölzti mikil vandræði manna áðr
orðin, þó at staðar nemi um síðir." Bolli
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segir þá: „Hvat er nú Snorri, ertu eigi jafn-

hvass í liðveizlunni, sem þú lézt fyrir lítlu?

ok eigi mundi porleikr þér enn þessa ætlaii

sagt hafa, ef hann hefði nökkut við mik uin

ráðizt, ok þar er þú telr Helga hafa komit í

hefnd fyrir Bolla, þá er mönnum þat kunn-
igt, at fé kom fyrir víg Helga, en faðir minii

er óbœttr." En er Snorri sá, at harm fekk

þeim eigi talit hughvarf, þá býðst Snorri til

at leita um sættir með þeim Óláfssonum,.

heldr en manndráp tœkist; ok því játta þeir

brœðr. Síðan reið Snorri i Hjarðarholt með
nökkura menn. Halldórr tók vel við honum
ok bauð honum þar at vera. Snorri kvaðst

heim mundu ríða um kveldit, — „en ek á

við þik skylt erendi." Síðan taka þeir tal, ok
lýsir Snorri yfir erendum sínum, at hann
kvaðst þess orðinn varr, at þeir Bolli ok por-

leikr undu eigi lengr, at faðir þeira væri bót-

lauss af þeim Óláfssonum, — „en nú vilda

ek leita um sættir ok vita, ef endir yrði á

ógiftu yðvarri frænda." Halldórr tók þessu

ekki fjarri ok svarar: „Harðla kunnigt er

mér, at porgils Hölluson ok Bollasynir ætl-

uðu at veita mér árás eða brœðrum mínum,
áðr en þú snerir hefndinni fyrir þeim, svá

at þaðan af sýndist þeim at drepa Helga

Harðbeinsson; hefir þú þér deilt góðan hlut

af þessum málum, hvat sem þú hefir til lagt

um en fyrri skifti vár frænda." Snorri mælti:

„Miklu þykki mér skifta, at gott verði mitt
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erendi ok hér kœmi því á leið, er mér er

mestr hugr á, at tœkist góðar sættir með
yðr frændum; því at mér er kunnigt skap-

lyndi þeira manna, er málum eiga at skifta

við yðr, at þeir munu þat alt vel halda, er

þeir verða á sáítir." Halldórr svarar: „pessu

vil ek játta, ef þat er vili brœðra minna
at gjalda fé fyrir víg Bolla, slikt sem þeir

menn dœma, er til gerðar eru teknir; en

undan vil ek skilja sektir allar ok svá goð-

orð mitt, svá staðfestu; slíkt et sama þær
staðfestur, er brœðr mínir búa á; vil ek

ok til skilja, at þeir eigi þær at frjálsu fyrir

þessa málaiykt; taka ok sinn mann hvárir

til gerðar." Snorri segir: „Vel ok skörulega

er þetta boðit; munu þeir brœðr þenna kost

taka, ef þeir vilja at nökkuru hafa mín ráð."

Síðan reið Snorri heim ok segir þeim brœðr
um, hvert orðit hafði hans erendi, ok svá

þat, at hann mundi við skiljast þeira mál
með öllu, ef þeir vildi eigi játa þessu. Bolli

bað hann fyrir ráða, — „ok vil ek, Snorri,

at þér dœmið fyrir vára hönd." pá sendir

Snorri orð Halldóri, at þá var ráðin sætt-

in; bað hann kjósa mann til gerðar móts
við sik s Halldórr kaus til gerðar fyrir sína

hönd Steinþór porláksson af Eyri; sættar-

fundr skyldi vera at Dröngum á Skógar-

strönd, þá er fjórar vikur eru af sumri. por-

leikr Bollason reið til Helgafells, ok var alt

tíðendalaust um vetrinn. Ok er leið at þeiri
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stimdu, er á kveðit var um fundinn, þá kom
Snorri goði með þeim Bollasonum, ok váru
alls fimtán saman; jafnmargir kómu þeir

Steinþórr til mótsins. Tóku þeir Snorri olc

Steinþórr tal ok urðu ásáttir um mál þessi.

Eftir þat luku þeir fésekt; en eigi er á kveðit

hér, hversu mikit þeir gerðu; frá því er

sagt, at fé galzt vel ok sættir váru vel haldn-

ar. Á pórsnessþingi váru gjöld af hendi inL
Halldórr gaf Bolla sverð gott> en Steinþórr

Óláfsson gaf porleiki skjöld; var þat ok góðr
gripr, ok var siðan slitit þingina ok þótíu

hvárirtveggju hafa vaxit af þessum málum.
72. Eftir þat er þeir höfðu sæzt Bolli ok

porleikr ok Óláfssynir, ok porleikr hafði

verit einn vetr á Islandi, þá lýsti Bolli því,

at hann æílaði utan. Snorri latti þess ok
mælti: „Oss þykkir mikit í hættu, hversu
þér tekst; en ef þik fýsir fleira at ráða, en

nú ræðr þú, þá vil ek fá þér staðfestu ok
gera þér bú, ok þar með fá þér í hendr
manna forræði ok halda þér til virðingar

í öllu; vænti ek, at þat sé auðvelt, því at

flestir menn leggja góðan hug til þín." Bolli

svarar: „pat hefi ek lengi haft í hug mér,

at ganga suðr um sinnsakir; þykkir maðr
við þat fávíss verða, ef hann kannar ekki

víðara en hér ísland." Ok er Snorri sér þat„

at Bolli hefir statt þetta fyrir sér, at ekki

rnundi tjá at letja, þá býðr Snorri honum
at hafa fé svá mikit, sem hann vildi, til
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ferðarinnar. Bolli játar því, at hafa féit mik-

it, — „vil ek," sagði hann, „engis manns
miskunnarmaðr vera, hvárki hér né utan-

lendis." Siðan ríðr Boili suðr til Borgar-

fjarðar ok til Hvítár, ok kaupir skip þat hálft

at þeim mönnum, er þat attu: Eiga þeir

brœðr þá saman skipit. Riðr Bolii siðan vestr

heim. pau Boili ok pórdis áttu eina dóttur;

sú hét Herdís; þeiri mey bauð Guðrún til

fóstrs. Hon var þá vetrgömul, er hon fór

til Helgafells. pórdís var ok löngum þar;

var Guðrún ok allvel til hennar.

73. Nú fóru þeir brœðr báðir til skips.

Boili hafði mikit fé utan. peir bjuggu nú
skipit, ok er þeir váru albúnir, létu þeir í

haf. peim byrjaði ekki skjótt, ok höfðu úti-

vist langa, tóku um haustit Noreg, ok kómu
norðr við prándheim. Óláfr konungr var

austr í landi ok sat í Víkinni, ok hafði hann
þar efnat til vetrsetu. Ok er þeir brœðr
spurðu þat, at konungr mundi ekki koma
norðr til prándheims þat hausí, þá segir

porleikr, at hann vill leiía austr með iandi

ok á fund Óláfs konungs. Bolli svarar: „Lít-

it er mér um þat, at rekast miili kaupstaða

á haustdegi; þykki mér þat mikil nauð ok
ófrelsi. Vil ek hér sitja vetrlangt í bœnum.
Er mér sagí, at konungr mun koma norðr
i vár; en ef hann kemr eigi, þá mun ek ekki

letja, at vit farim á hans fund." BoIIi ræðr
þessu; ryðja þeir nú skip sitt ok taka sér
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bœjarsetu. Brátt fanst þat, at Bolli mundi
vera maðr framgjarn ok vildi vera fyrir öðr-

ummönnum ; honum tókst ok svá, því atmaðr-
inn var örlátr; fekk hann brátt mikla virð-

ing í Noregi. Bolli helt sveit um vetrinn í

prándheimi ok var auðkent, hvar sem hann
gekk til skytninga, at menn hans váru betr

búnir at klæðum ok vápnum en annat bœj-
arfólk; hann skaut ok einn fyrir sveitunga

sína alla, þá er þeir sátu í skytningum; þar
eftir fór annat örlæti hans ok stórmenska.

Eru þeir brœðr nú í bœnum um vetrinn.

J?enna vetr sat Óláfr konungr austr í Sarps-

borg, ok þat spurðist austan, at konungs var
ekki norðr ván. Snemma um várit bjuggu
þeir brœðr skip sitt ok fóru austr með landi.

Tókst þeim greitt ferðin, ok kómu þeir austr

til Sarpsborgar, ok fóru þegar á fund Óláfs

konungs; fagnar konungr vel porleiki hirð-

manni sínum ok hans förunautum. Síðan

spurði konungr, hverr sá væri enn vörpulegi

maðr, er í göngu var með porleiki. En hann
svarar: „Sá er bróðir minn ok heitir Bolli."

„At vísu er hann skörulegr maðr," segir

konungr. Eftir þat bauð konungr þeim
brœðrum at vera með sér; taka þeir þat með
þökkum, ok eru þeir með konungi um vár-

it. Er konungr vel til porleiks sem fyrr, en

þó mat hann Bolla miklu meira, því at

konungi þótti hann mikit afbragð annarra

manna. Ok er á leið várit, þá rœða þeir
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brœðr um ferðir sínar; spurði porleikr, hvárt
Bolli vili fara út til Islands um sumarit, —
„eða viltu vera í Noregi lengr?" Bolli svar-
ar: „Ek ætla mér hvárki; ok er þat satt at
segja, at ek hafða þal ætlat, þá er ek fór
af íslandi, at eigi skyldi at spyrja til mín
í öðru húsi; vil ek nú, frændi, at þú takir
við skipi okkru." porleiki þótti mikit, ef þeir
skulu skilja, — „en þú, Bolli, munt þessu
ráða sem öðru." pessa sömu rœðu báru þeir
fyrir konung, en hann svarar á þá leið:
„Viltu ekki, Bolli, dveljast með oss lengr?"
segir konungr, „þœtti mér hinn veg bezt,
er þú dveldist með mér um hríð; mun ek
veita þér þvílíka nafnbót sem ek veitta por-
leiki bróður þínum." pá svarar Bolli: „All-
fúss væra ek, herra, at bindast yðr á hendr,
en fara vil ek fyrst þangat, sem ek hefi áðr
ætlat ok mik hefir lengi til fýst, en þenna
kost vil ek gjarna taka, ef mér verðr aftr-
kvámu auðit." „pú munt ráða ferðum þín-
um, Bolli," segir konungr, „því at þér eruð
um flest einráðir, Islendingar; en þó mun
ek því orði á lúka, at mér þykkir þú, Bolli,
hafa komit merkilegastr maðr af íslandi um
mína daga." Ok er Bolli hafði fengit orlof
af konungi, þá býst hann til ferðar ok gekk
á kugg einn, er ætlaði suðr til Danmerkr;
hann hafði ok mikit fé með sér; fóru ok
nökkurir menn með honum af bans föru-
nautum. SkUdust þeir Óláfr konungr með

16
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mikilli vináttu; veitti konungr Bolla góðar
gjafar at skilnaði. porleikr var þá eftir með
Óláfi konungi, en Bolli fór ferðajr sinnaf

þar til er hann kemr suðr til Danmerkr;
hann er þar um yetrinn i Danmörku ok fekk
þar mikinn sóma af ríkum mönnum; hann
helt sik ok þar at engu órikmannlegar en

þá er hann var i Noregi. Ok er Bolli hafði

verit einn vetr í Danmörku, þá byrjar hann
ferð sína út i lönd ok léttir eigi fyrr ferð-

inni, en hann kemr út í Miklagarð. Hann
var lítla hríð þar áðr hann kom sér í Vær-
ingjasetu; höfum vér ekki heyrt frásagnir,

at neinn Norðmaðr hafi fyrr gengit á mála
með Garðskonungi en Bolli Bollason. Var
hann í Miklagarði mjök marga vetr, ok þótti

enn hraustasti maðr í öllum mannraunum,
ok gekk jafnan næst enum fremstum. pótti

Væringjum mikils vert um Bolla, meðan
hann var i Miklagarði.

74. Nú er þar til máls at taka, at por-

kell Eyjólfsson sitr í höfðingskap sínum.
Gellir son þeira Guðrúnar óx upp heima
þar; hann var snemma drengilegr maðr ok
vinsæll. pat er sagt eitt sinn, at porkell sagði

Guðrúnu draum sinn: „pat dreymdi mik,"
segir hann, „at ek þóttumst eiga skegg svá

niikit, at tœki um allan Breiðafjörð." por-

kell bað hana ráða drauminn. Guðrún spurði:

„Hvat ætlar þú þenna draum þýða?" „Auð-

sætt þykki mér þat, at þar mun standa ríki
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mitt um ailan Breiðafjörð." „Vera niá, at

svá sé," segir Guðrún, „en heldr munda ek
ætla, at þar mundir þú drepa skeggi i Breiða-

fjörð niðr." pat sama sumar setr porkell

fram skip sitt ok býr til Noregs. Gellir son
hans var þá tólf vetra gamall; hann fór ut-

an með feðr sínum. porkell lýsir því, at

hann ætiar at sœkja sér kirkjuvið, ok siglir

þegar á haf, er hann var búinn. Hann hafði

hœga útivist ok eigi allskamma; taka þeir

Noreg norðarla. pá sat Óláfr konungr í

prándheimi. porkell sótti þegar á fund Óláfs

konungs ok með honum Gellir son hans.

peir fengu þar góðar viðtökur. Svá var por-

kell mikils metinn af konungi þann vetr, at

þat er alsagt, at konungr gaf honum eigi

minna fé en tíu tigi marka brends silfrs.

Konungr gaf Gelli at jólum skikkju, ok var

þat en mesta gersemi ok ágætr gripr. pann
vetr lét Óláfr konungr gera kirkju i bœn-
um af viði; var þat stofnat allmikit mustari

ok vandat alt til. Um várit var viðr sá til

skips fluttr, er konungr gaf porkatli; var

sá viðr bæði mikill ok góðr, þvi at porkell

gekk nær. pat var einn morgin snemma,
at konungr gekk út við fá menn; hann sá

mann uppi á kirkju þeiri, er i smíð var þar

í bœnum. Hann undraðist þetta mjök, því at

morni var minnr fram komit, en smiðar
váru vanir upp at standa. Konungr kendi

manninn; var þar porkell Eyjólfsson ok
16*
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lagði mál við öll en stœrstu tré, bæði bita

ok staflægjur ok uppstöðutré. Konungr

sneri þegar þangat til ok mælti: „Hvat er

nú, porkell, ætlar >ú hér eftir at semja

kirkjuvið þann, er >ú flytr til íslands?" J?or-

kell svarar: „Satt er þat, herra." pá mælti

Óláfr konungr: „Högg >ú af tvær alnar

hverju stórtré, ok mun sú kirkia þó ger

mest á íslandi." porkell svarar: „Tak sjálfr

við þinn, ef bú þykkist ofgefit hafa, eða

þér leiki aftrmund at, en ek mun ekki aln-

arkefli af honum höggva; mun ek bæði til

hafa atferð ok eljun at afla mér annan við."

pá segir konungr ok allstillilega: „Bæði er,

porkell, at þú ert mikils verðr, enda gerist >ú
nú allstórr; því at víst er þat ofsi einum

bóndasyni at keppast við oss; en eigi er >at

satt, at ek fyrirmuna þér viðarins, ef þér

verðr auðit at gera >ar kirkju af; þvi at

hon verðr eigi svá mikil, at þar muni of þitt

alt inni liggja. En nær er þat mínu hugboði,

at menn hafi lítla nytsemd viðar þessa, ok

fari því firr, at >ú getir gert neitt mannvirki

ór viðinum." Eftir >at skilja >eir rœðuna;

snýr konungr í brott, ok fanst þat á, at lion-

um þótti verr, er porkell vildi at engu hafa,

þat er hann lagði til. Lét konungr >at þó
ekki við veðri komast; skildust þeir porkell

með miklum kærleik. Stígr porkell á skip-

fjöl ok lætr i haf. peim byrjaði vel, ok váru

ekki lengi úti. porkell kom skipi sínu i
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Hrútafjörð. Hann reið brátt frá skipi ok
heim til Helgafells. Aliir menn urðu honum
fegnir. Hafði porkell fengit mikinn sóma í

þessi ferð. Hann lét upp setja skip sitt ok
um búa, ok fekk kirkjuviðinn til varðveizlu,

þar er vel var kominn, þvi at eigi varð norð-

an fluttr um haustit, þvi at hann átti starf-

samt jafnan. porkell sitr nú heima um vetr-

inn í búi sinu. Hann hafði jóladrykkju at

Helgafelli, ok var þar fjölmenni mikit, ok
með öllu hafði hann mikla rausn þann vetr,

en Guðrún latti þess ekki ok sagði til þess

fé nýtt vera, at menn miklaði sik af, ok þat

mundi ok á framreitum, er Guðrúnu skyldi

til fá um alla stórmensku. porkell miðlaði

marga góða gripi þann vetr vinum sínum,

er hann hafði út haft.

75. penna vetr eftir jól bjóst porkell

heiman norðr til Hrútafjarðar at flytja norð-

an viðu sína. Ríðr hann fyrst inn í Dali ok
þaðan i Ljárskóga til porsteins frænda síns

ok aflar sér manna ok hrossa. Hann ferr síð-

an norðr til Hrútafjarðar ok dvelst þar um
hríð ok hefir ætlan á um ferðina; safnar at

sér hestum þar um fjörð, því at hann vildi

eigi fleiri farar at gera, ef svá mætti takast.

Varð þetta ekki skjótt. porkell var í starfi

þessu fram á langaföstu; hann kemr þessu

starfi til vegar; hann dró viðinn norðan
meir en á tuttugu hestum og lætr liggja við-

inn á Ljáeyri. Síðan ætlaði hann at flytja á
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skipi út til Helgafells. porsteinn átti ferju

mikla, ok ætlaði porkell þat skip at hafa,

því at Halldórr hafði sent menn norðr í

Ljárskógum um föstuna, því at ástúðigí var

með þeim frændum. porsteinn rœddi við

porkel, at þat mundi vel hent 5 at þeir fœri

í Hjarðarholt, — „vil ek fala land at Hall-

dóri, því at hann hefir lítit lausafé, síðan

hann galt þeim Bollasonum í föðurbœtr; en

þat land er svá, at ek vilda helzt eiga." por-

kell bað hann ráða; fara þeir heiman ok
váru saman vel tuttugu menn. peir koma í

Hjarðarholt; tók Halldórr vel við þeim ok
var enn málreifasti. Fátt var manna heima,

því at Halldórr hafði &ent menn norðr i

Steingrímsfjörð; þar hafði komit hvalr, er

hann átti í. Beinir enn sterki var heima;

hann einn lifði þá þeira manna, er verit

höfðu með Óláfi föður hans. Halldórr hafði

mælt til Beinis, þegar er hann sá reið þeira

porsteins: „Gerla sé ek erendi þeira frænda;

þeir munu fala land mitt at mér, ok ef svá

er, þá munu þeir heimta mik á tal. pess get

ek, at á sína hönd mér setist hvárr þeira, ok
ef þeir bjóða mér nökkurn ómaka, þá vertu

eigi seinni at ráða til porsteins en ek til por-

kels; hefir þú lengi verit trúr oss frændum.
Ek hefi ok sent á ena næstu bœi eftir mönn-
um; vilda ek, at þat hœfðist mjök á, at lið

þat kœmi ok vér slitim talinu." Ok er á

leið daginn rœddi pörsteinn við Halldór,
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at þeir skyldu ganga allir saman á tal, —
„eigum vit erendi við þik." Halldórr kvað
þat vel faliit. porsteinn mælti við förunauta

sína, at ekki þyrfti þeir at ganga með þeim;

en Beinir gekk með þeim ekki at síðr, þvi

at honum þótti mjök eftir því fara, sem
Halldórr gat til. peir gengu mjök langt á

brott í túnit. Halldórr hafði yfir sér samda
skikkju ok á nist löng, sem þá var títt, Hall-

dórr settist niðr á völlinn, en á sína hönd
honum hvárr þeira frænda ok þeir settust

nálega á skikkjuna, en Beinir stóð yfir þeim
ok hafði öxi mikla í hendi. J?á mælti J?or-

steinn: „pat er erendi mitt hingat, at ek vil

kaupa land at þér. Legg ek þetta því nú til

umrœðu, at nú er porkell frændi minn við;

þœtti mér okkr þetta vel hent, því at mér er

sagt, at þú hafir ógnógleg lausafé, en land

dýrt undir. Mun ek gefa þér í móti þá stað-

festu, at sœmileg sé, ok þar i milli, sem vií

verðum á sáttir." Halldórr tók ekki svá

fjarri í fyrstu, ok intust þeir til um kaupa-
kosti, ok er þeim þótti hann ekki fjarri

taka, þá feldi porkell sik mjök við umrœð-
una ok vildi saman fœra með þeim kaupit.

Halldórr dró þá heldr fyrir þeim, en þeir

sóttu eftir því fastara, ok þar kom um síð-

ir, at þess firr var, er þeir gengu nær. pá
mælti porkell: „Sér þú eigi, porsteinn

frændi, hversu þetta ferr? Hann hefir

þetta mál dregit fyrir oss í allan dag, en vér
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höfum setit hér at hégóma hans ok ginn-

ingum; nú ef þér er hugr a landkaupi, þá
munum vér verða at ganga nær." porsteinn

kvaðst þá vilja vita sinn hluta; bað nú Hall-

dór ór skugga ganga, hvárt hann vildi unna
honum landkaupsins. Halldórr svarar: „Ek
ætía, at ekki þurfi at fara myrkt um þat,

at þú munt kauplaust heim fara i kveld." pá
segir porsteinn: „Ek ætia ok ekki þurfa at

fresta því at kveða þat upp, er fyrir er hug-

at, at þér eru tveir kostir hugðir, því at

vér þykkjumst eiga undir oss hæra hlut

fyrir liðsmunar sakir; er sá kostr annarr,

at þú ger þetta mál með vild ok haf þar
í mót vinfengi várt; en sáer annarr, at

sýnu er verri, at þú rétt nauðigr fram hönd-
ina ok handsala mér Hjarðarholts land."

Eli þá er porsteinn mælti svá framt, þá
spreítr Halldórr upp svá hart, at nistin rifn-

aði af skikkjunni, ok mælti: „Verða mun
annat fyrr, en ek mæla þat, er ek vil eigi."

,.Hvat mun þat?" spyrr porsteinn. „Bolöx
mun standa í höfði þér af enum versta

manni, ok steypa svá ofsa þínum ok ójafn-

aði." porkell svarar: „petta er illa spát, ok
væntum vér, at eigi gangi eftir, ok œrnar
kalla ek nú sakar til, þóttu Halldórr látir

land þitt ok hafir eigi fé fyrir." pá svarar

Halldórr: „Fyrr muntu spenna um þönguls-

höfuð á Breiðafirði, en ek handsala nauðigr

land mitt." Halldórr gengr nú heim eftir
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þetta. J?á drífa menn at bœnum, þeir er hann
hafði eftir sent. porsteinn var enn reiðasti,

ok vildi þegar veita Halldóri atgöngu. por-

keíl bað hann eigi þat gera, — „ok er þat

en mesía óhœfa á slíkum tíðum, en þegar

þessi stund líðr af, þá mun ek ekki letja, at

oss lendi saman." Halldórr kvaðst þat ætla,

at hann mundi aldri vanbúinn við þeim. Eft-

ir þetta riðu þeir í brott, ok rœddu mart um
ferð þessa með sér. porsteinn mælti, kvað
þat satt vera, at þeira ferð var en dáligsta

— „eða hví varð þér svá bilt, porkell frændi,

at ráða til Halldórs ok gera honum nökkura
skömm?" porkell svarar: „Sáttu eigi Beini,

er hann stóð yfir þér með reidda öxina?

ok var þat en mesta ófœra, því at þegar

mundi hann keyra öxina í höfuð þér, er ek

gerða mik líklegan til nökkurs." Riða þeir

nú heim i Ljárskóga. Líðr nú föstunni ok
kemr en efsta vika.

76. Skírdag snemmendis um morgin-
inn býst porkeil til ferðar. porsteinn latti

þess mjök, — „því at mér lízt veðr ótrú-

legt," sagði hann. porkell kvað veðr duga
mundu et bezta, — „ok skaltu nú ekki letja

mik, frændi, því at ek vil heim fyrir pásk-

ana.
66 Nú setr porkell fram ferjuna ok hlóð.

porsteinn bar jafnskjótt af utan sem por-

kell hlóð ok þeir förunautar hans. pá mælti
porkeli: „Hættu nú, frændi, ok heft eigi

ferð vára; eigi fær þú nú ráðit þessu at
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sinni." porsteinn svarar: „Sá okkarr mun
nú ráða, er verr niun gegna, ok mun til

mikils draga um ferð þessa." porkell bað
}>á heila hittast. Gengr porsteinn nú heim
ok er ókátr mjök. Hann gengr til stufu, ok
biðr leggja undir höfuð sér ok svá var gert;

griðkonan sá, at tárin runnu ofan á hœgind-
it ór augum honum. Eíi lítlu siðar kom
vindsgnýr mikill á stufuna. pá rnælti por-

steinn: „par megum vér nú hteyra gnýja

bana porkels frænda." Nú er at segja frá

ferð þeira porkels. peir sigla um daginn út eft-

ir Breiðafirði ok váru tíu á skipi; veðrit tók

at hvessa mjök ok gerði enn mesta storm,

áðr létti. peir sóttu knálega ferðina, ok váru
]?eir menn enir röskustu. porkell hafði með
sér sverðit Sköfnung ok var þat í stokki.

peir porkell sigla, þar til er J>eir kómu at

Bjarnarey; sá menn ferðina af hvárutveggja

landinu, en er þeir váru þar komnir, þá laust

liviðu í seglit, ok hvelfdi skipinu. porkell

druknaði þar ok allir þeir menn, er með
honum váru. Viðuna rak víða um eyjar:

hornstafina rak í þá ley, er Stafey heitir

síðan. Sköfnungr var festr við innviðuna i

ferjunni; hann hittist við Sköfnungsey. En
þat sama kveld, er þeir porkell höfðu drukn-

at um daginn, varð sá atburðr at Helgafelli,

at Guðrún gekk til kirkju, þá er menn váru

farnir í rekkjur, ok er hon gekkikirkjugarðs-

hliðit, þá sá hon draug standa fyrir sér.
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Hann laut yfir hana ok mælti: „Mikil tið-

endi 5 Guðrún," sagði hann. Guðrún svarar:

, 9pegi þú yfir þeim þá, armi." Gekk Guð-
rún til kirkju, svá sem hon hafði áðr ætl-

at, ok er hon kom til kirkjunnar, þá þótt-

ist hon sjá, at þeir porkell váru heim komn-
ir ok stóðu úti fyrir kirkju. Hon sá, at sjár

rann ór klæðum þeira. Guðrún mælti ekki

við þá ok gekk inn í kirkju ok dvaldist þar
slika hríð, sem henni sýndist; gengr hon
síðan inn til stufu, því at hon ætlaði, at þeir

porkell mundu þangat gengnir; ok er hon
kom í stufuna, þá var þar ekki manna. pá
brá Guðrúnu mjök i brún um atburð þenna
allan jafnsaman. Föstudag enn langa sendi

Guðrún menn sína at forvitnast um ferðir

þeira porkels, suma inn á strönd, en suma
um eyjar; var þá rekinn víða kominn um
eyjarnar ok svá til hvárrartveggju strandar.

pváttdaginn fyrir páska spurðust tíðendin

ok þóttu vera mikil, því at porkell hafði

verit mikill höfðingi. porkell hafði átta vetr

ens fimta tigar, þá er hann druknaði, en

þat var fjórum vetrum fyrr, en enn heilagi

Óláfr konungr fell. Guðrúnvi þótti mikit frá-

fall porkels, en bar þó skörulega af sér.

Fátt eina náðist af kirkjuviðinum. Gellir var

þá fjórtán vetra gamall; hann tók þá til

búsumsýslu með móður sinni ok tók við

manna forráði. Var þat brátt auðsætt á hon-

um, at hann var vel til fallinn til fyrirmanns.
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Guðrún gerðist trúkona mikil. Hon nam
fyrst kvenna saltara á íslandi. Hon var löng-

um um nætr at kirkju at bœnum sínuim
Herdís Bolladóttir fór jafnan með henni um
nætrnar Guðrún unni mikit Herdisi. pat

er sagt einhverja nótt, at meyna Herdísi

dreymdi, at kona kœmi at henni; sú var i

vefjarskikkju ok faldin höfuðdúki; ekki

sýndist henni konan svipleg, Hon tók til

orða: „Seg þú þat ömmu þinni, at mér hugn-
ar illa við hana, þvi at hon bröltir allar nætr
á mér ok fellir á mik dropa svá heita, at

ek brenn af öll. En því segi ek þér til þessa,

at mér likar til þin nökkuru betr, en þó
svífr enn nökkut kynlegt yfir þik; en þo
munda ek við þik semja, ef mér þœtti eigi

meiri bóta vant, þar sem Guðrún er." Síð-

an vaknaði Herdís ok sagði Guðrúnu draum-
inn. Guðrúnu þótti góðr fyrirburðrinn. Um
morgininn eftir lét Guðrún taka upp fjalar

ór kirkjugólfinu, þar sem hon var vön at

falla á knébeð. Hon lét grafa þar niðr í

jörð. par fundust undir bein; þau váru blá

ok illileg; þar fanst ok kinga ok seiðstafr

mikill. póttust menn þá vita, at þar mundi
verit hafa völuleiði nökkut. Váru þau bein

fœrð langt í brott, þar sem sízt var manna
vegr.

77. pá er fjórir vetr váru liðnir frá

druknun porkels Eyjólfssonar, þá kom skip
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í Eyjafjörð; þat átti Bolli Bollason; váru þar

á flestir norrœnir hásetar. Bolli hafði mikif

fé út ok marga dýrgripi, er höfðingjar höfðu
gefit honum. Bolli var svá'mikill skartsmaðr,

er hann kom út ór för þessi, at hann vildi

engi klæði bera nema skarlatsklæði ok pells-

klæði ok öll vápn hafði hann guilbúin. Hann
var kallaðr Bolii enn prúði. Hann lýsti þvi

fyrir skipverjum sínum, at hann ætlaði vestr

til heraða sinna, ok fekk skip sitt ok varn-

að í hendr skipverjum sínum. Bolli ríðr frá

skipi við tólfta mann; þeir váru allir i skar-

latsklæðum fylgdarmenn Bolla ok riðu í

gyldum söðlum; allir váru þeir listulegir

menn, en þó bar Bolli af. Hann var í pelis-

kiæðum, er Garðskonungr hafði gefit hon-

um; hann hafði yzta skarlatskápu rauða;

hann var gyrðr Fótbít, ok váru at honum
hjölt gullbúin ok meðalkaflinn gulli vafiðr;

hann hafði gyldan hjálm á höfði ok rauðan
skjöld á hlið ok á dreginn riddari með gulli;

hann hafði glaðel í hendi, sem títt er í út

löndum, ok hvar sem þeir tóku gistingar,

þá gáðu konur engis annars en horfa á Bolla

ok skart hans ok þeira félaga. Með slíkri

kurteisi ríðr Bolli vestr í sveitir, alt þar til

er hann kom til Helgafells með liði sínu;

varð Guðrún allfegin Bolla syni sínum.

Dvaldist Bolli þar eigi lengi, áðr hann reið

inn í Sælingsdalstungu ok hittir Snorra mág
sinn ok pórdísi konu sína. Varð þar mikill
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fagnafundr. Snorri bauð Bolla til sín með
svá marga menn, sem hann vildi. Bolli þekk-
ist þat, ok er hann með Snorra um vetrinn

ok þeir menn, sem norðan riðu með hon-
um. Bolli varð frægr af ferð þessi. Snorri

lagði eigi minni stund nú á at veita Bolla

með allri bliðu en fyrr, er hann var með
honum.

78. En er Bolli hafði verit einn vetr á

íslandi, þá tók Snorri goði sótt. Sú sótt fór

ekki ótt. Snorri lá mjök lengi, ok er sóttin

óx, heimti Snorri til sín frændr sína ok nauð-

ieytamenn. J?á mælti hann til Bolla: „pat
er vili minn, at j?ú takir hér við búi ok
manna forræði eftir dag minn; ann ek J?ér

eigi verr virðingar en mínum sonum; ier

sá ok nú minn sonr eigi hér á landi, er ek

hygg, at þeira verði mestr maðr, er Halldórr

er." Síðan andaðist Snorri. Hann hafði Jrá

sjau vetr ens sjaunda tigar. pat var einum
vetri eftir fall Óláfs konungs ens helga; svá

sagði Ari prestr enn fróði. Snorri var i Tungu
grafinn. Bolli ok pórdís tóku við búi í Tungu,
sem Snorri hafði mælt; létu synir Snorra

sér þat vel lika. Varð Bolli mikilhæfr maðr
ok vinsæll. Herdís Bolladóttir óx upp at

Helgafelli ok var hon allra kvenna vænst;

hennar bað Ormr son Hermundar Illugason-

ar, ok var hon gefin honum; þeira son var

Koðrán, er átti Guðrúnu Sigmundardóttur;

sonr Koðráns var Hermundr, er átti Úlfheiði
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dóttur Rúnólfs Ketilssonar byskups; þeira

synir váru Ketill, er ábóti var at Helgafelli,

ok Hreinn ok Koðrán ok Styrmir; dóttir

þeira var pórvör, er átti Skeggi Brandsson,

ok er þaðan komit Skógverjakyn. Óspakr
hét son Bolla ok pórdísar; dóttir Óspaks var

Guðrún, er átti pórarinn Brandsson: þeira

son var Brandr, er setti stað at Húsafelli:

hans son var Sighvatr prestr, er þar bjó

lengi. Gellir porkelsson kvángaðist; hann
fekk Valgerðar dóttur porgils Arasonar af

Reykjanesi. Gellir fór utan ok var með
Magnúsi konungi enum góða ok þá af hon-

um tólf aura gulls ok mikit fé annat. Synir

Gellis váru þeir porkell ok porgils; sonr J?or-

gils var Ari enn fróði; son Ara hét porgils;

hans son var Ari enn sterki. Nú tekr Guð-
rún mjök at eldast ok lifði við slíka harma,
sem nú var frá sagt um hríð. Hon var fyrst

nunna á Islandi ok einsetukona; er þat ok
almæli, at Guðrún hafi verit göfgust jafnbor-

inna kvenna hér á iandi. Frá því er sagt eitt-

hvert sinn, at Bolli kom til Helgafells, þvi

at Guðrúnu þótti ávalt gotí, er hann kom
at finna hana. Bolli sat hjá móður sinni löng-

um ok varð þeim mart talat. pá mælti Bolli:

„Muntu segja mér; þat, móðir, at mér er for-

vitni á ai vita? Hverjum hefir þú manni mest
unt?" Guðrún svarar: „porkell var maðr
ríkastr ok höfðingi mestr, en engi var maðr
gervilegri en Bolli ok albetr at sér. , pórðr
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Ingunnarson var maðr þeira vitrastr ok laga-

maðr mestr. porvalds get ek at engu." pá
svarar Bolli: „Skil ek þetta gerla, hvat þú
segir mér frá því, hversu hverjum var farit

bœnda þinna, en hitt verðr enn ekki sagt,

hverjum þú unnir mest; þarftu nú ekki at

leyna því lengr." Guðrún svarar: „Fast skor-

ar þú þetta sonr minn," segir Guðrún, ,,en

ef ek skal þat nökkurum segja, þá mun ek

þik helzt velja til þess." Bolli bað hana svá

gera. pá mælti Guðrún: „J?eim var ek verst.

er ek unna mest." „pat hyggjum vér," svar-

ar Bolli, „aí nú sé sagt alleinarðlega," ok
kvað hana vel hafa gert, er hon sagði þetta,

er hann forvitnaði. Guðrún varð gömul kona,

ok er þat sögn manna, at hon yrði sjónlaus.

Guðrún andaðist at Helgafelli ok þar hvíl-

ir hon. Gellir porkelsson bjó at Helgafelli

til elii, ok er mart merkilegt frá honum sagt;

hann kemr ok við margar sögur, þótt hans
sé hér lítt getit. Hann lét gera kirkju at

Helgafelli virðulega mjök, svá sem Arnórr
jarlaskáld váttar í erfidrápu þeirí, er hann
orti um Gelli, ok kveðr þar skýrt á þetta. Ok
er Gellir var nökkut hniginn á enn efra aldr,

þá býr hann ferð sína af Islandi. Hann kom
til Noregs ok dvaldist þar eigi lengi, ferr

þegar af landi á brott ok gengr suðr til Róms,
sœkir heim enn helga Pétr postola. Hann
dvelst í þeiri ferð mjök lengi; ferr síðan sunn-

an ok kemr í Danmörk; þá tekr hann sótt
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ok lá mjök lengi ok fekk alla þjónostu. Síðan

andaðist hann ok hvílir í Róiskeldu. Gellir

hafði haft Sköfnung með sér, ok náðist hann
ekki síðan; en hann hafði verit tekinn ór

haugi Hrólfs kraka. Ok er andlát Gellis

spurðist til íslands, þá tók porkell son hans
við föðurleifð sinni at Helgafelli, en porgils,

annarr son Gellis, druknaði ungr á Breiða-

firði ok allir þeir, er á skipi váru með hon-

um. porkell Gellisson var et mesta nytmenni ;

ok var sagðr manna fróðastr.

1G



[Bolla þáttr.]

79. I þann tíma, er Bolli Bollason bjó í

Tungu ok nú var áör frá sagt, þá bjó norðr

í Skagafirði á Miklabœ Arnórr kerlingarnef,

son Bjarnar pórðarsonar frá Höfða. pórðr
hét maðr, er bjó á Marbœli. Guðrún hét

kona hans; þau váru vel at sér ok höfðu
gnótt fjár; son þeira hét Óláfr ok var hann
ungr at aldri ok allra manna efnilegastr.

Guðrún kona pórðar var náskyld Bolla Bolla-

syni; var hon systrungr hans; Óláfr son þeira

pórðar var heitinn eftir Óláfi pá i Hjarðar-

holti. pórðr ok porvaldr Hjaltasynir bjuggu
at Hofi í Hjaltadaíl; þeir váru höfðingjar

miklir. Maðr hét pórólfr, ok var kallaðr

stertimaðr; hann bjó í púfum; hann var

óvinveittr í skapi ok œðimaðr mikill; hann
átti graðung grán, ólman. pórðr af Marbœli
var í förum með Arnóri. pórólfr stœrimaðr
átti frændkonu Arnórs, en hann var þing-

maðr Hjaltasona; hann átti ilt við búa sína

ok lagði þat i vanda sinn; kom þat mest
til þeira Marbœlinga; graðungr hans gerði

mönnum mart mein, þá er hann kom ór
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afréttum; meiddi hann fé manna, en gekk

eigi undan grjóti; hann braut ok andvirki ok
gerÖi mart ilt. pórðr af Marbœli hitti pórólí

at máli ok bað hann varSveita graðung sinn ?

— „viljum vér eigi þola honum ofríki." J?ór-

ólfr lézt eigi mundu sitja at fé sínu;

ferr pórðr heim við svá búit. Eigi miklu síð-

ar getr pórðr at líta, hvar graðungrinn hefir

brotit niðr torfstakka hans. pórðr hleypr þa
til ok hefir spjót í hendi, ok er boli sér þat,

veðr hann jörð, svá at upp tekr um klaufir.

pórðr leggr til hans, svá at hann fellr dauðr
á jörð. pórðr hitti pórólf, ok sagði honmn
at boli var dauðr. ,J?etta var lítit frægðar-

verk," svarar pórólfr, „en gera munda ek

þat vilja, er þér þœtti eigi betr." pórólfr var

málóði ok heitaðist í hverju orði. pórðr átti

heimanferð fyrir höndum. Óláfr son hans
var þá sjau vetra eða átta; hann fór af bœn-
um með leik sínum ok gerði sér hús, sem
börnum er títt, en pórólfr kom þar at honum;
hann Iagði sveininn í gegnum með spjóti;

síðan fór hann heim ok sagði konu sinni.

Hon svarar: „petta er ilt verk ok ómannlegt;
mun þér þetta illu reifa." En er hon tók á

honum þungt, þá fór hann í brott þaðan ok
létti eigi fyrr, en hann kom á Miklabœ til

Arnórs. Fréttust þeir tíðenda. pórólfr segir

honum víg Óláfs, — „sé ek þar nú til trausts v

sem þér eruð, sakir mágsemdar." „Eígi ferr

16
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þú sjándi eftir um þenna hlut," sagði Arn-

órr, „at ek muna virða meira mágsemd við

þik en virðing mina ok sœmd, ok ásjá áttu

liér engrar ván af mér." Fór pórólfr upp eft

ir Hjaltadal til Hofs, ok fann þá Hjaltasonu

ok sagði þeim, hvar komit var hans máli, —
„ok sé ek hér nú til ásjá sem þit eruð." pórðr

svarar : „Slikt eru niðingsverk, okmun ek enga

ásjá veita þér um þetta efni," porvaldr varð

om fár; fær pórólfr ekki at þeim at sinni;

reið hann i brott ok upp eftir Hjaltadal til

Reykja; fór þar í laug; en um kveldit reið

hann ofan aftr ok undir virkit at Hofi, ok
rœddist við einn saman, svá sem annarr

maðr væri fyrir ok kveddi hann ok frétti,

Iiverr þar væri kominn. „Ek heiti pórólfr,"

kvað hann. „Hvert vartu farinn? eða hvat

er þér á höndum?" spyrr launmaðrinn. pór^

ólfr segir tilfelii þessi öll, eftir því sem váru,

— „bað ek Hjaltasonu ásjá," segir hann,

„sakir nauðsynja minna." pessi svarar, er

f.yrir skyldi vera: „Gengit er nú þaðan, er

þeir gerðu erfit þat et fjölmenna, er tólf

hundruð manna sátu at, ok ganga slikir höfð-

ingjar mjök saman, er nú vilja eigi veita

einum manni nökkura ásjá." porvaldr var

úti staddr ok heyrði talit; hann gengr þang-

at til ok tók í tauma hestsins ok bað hann af

baki stíga, — „en þó er eigi virðingarvæn-

kgt við þik at eiga fyrir sakir fólsku

þinnar."
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80. Nú er at segja frá pórði, er hann
kom heim ok frá víg sonar sins ok harmaði
þat mjök. Guðrún kona hans mælti: „pat

er þér ráð at lýsa vígi sveinsins á hönd J?ór~

ólfi, en ek mun ríða suðr til Tungu ok finna

Bolla frænda minn, ok vita, hvern styrk hann
vill veita okkr til eftirmáls." J?au gerðu svá,

ok er Guðrún kom i Tungu, fær hon þar

viðtökur góðar. Hon segir Bolla víg Öláfs

sonar síns ok beiddi, at hann tœki við eftir-

málinu. Hann svarar: „Eigi þykki mér þetta

svá hœgiegt at seilast til sœmdar í hendr
þeim Norðlendingum; fréttist mér ok svó

til, sem maðrinn muni þar niðr kominn, at

ekki muni hœgt eftir at leita," Bolli tók þé
við málinu um síðir ok fór Guðrún norðr ok
kom heim; hon sagði J?órði bónda sínum,

svá sem nú var komit, ok líðr svá fram uni

hríð. Eftir jól um vetrinn var lagðr fundr
i Skagafirði at pverá, ok stefndi porvaldr

þangat Guðdala-Starra; hann var vinr þeira

brœðra. porvaidr fór til þingsins við sina

menn, ok er þeir kómu fyrir Urðskriðuhóla,

þá hljóp ór hlíðinni ofan at þeim maðr; var
þar póröifr; réðst haim í ferð með þeim por-

valdi, ok er þeir áttu skamt til pverár, þá
mælti porvaldr við pórólf : „Nú skaltu haíií

með þér þrjár merkr siifrs, ok sitja hér upp
frá bœnum at pverá; haf þat at marki, al

ek mun snúa skildi mínum ok at þér hol«
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inu, ef þcr er fritt, ok niáttu þá fram ganga;

skjöldrinn er hvitr innan." Ok er porvaldr

koni til þingsins, hittust þeir Starri ok tóku

tal saman. porvaldr mælti: „Svá er mál með
vcxti, aí ek vil þess beiða, at þú takir við

Jpórólfi stœrimanni til varðveizlu ok trausts;

mun ek fá þér þrjár merkr silfrs ok vináttu

mína." „par er sá maðr," svarar Starri, „er

mér þykkir ekki vinsæll, ok óvíst, at hon-

um fylgi hamingja; en sakir okkars vinskap-

ar, þá vil ek við honum taka." „pá gerir þú
vel," segir porvaldr; sneri hann þá skildin-

um ok frá sér hválfinu, ok er pórólfr sér

þat, gengr hann fram, ok tók Starri við hon-

um. Starri átti jarðhús í Guðdölum, því at

j-afnan váru með honum skógarmenn; átti

hann ok nökkut sökótt.

81. Bolli Bollason býr til vígsmálit Óláfs;

l.tann býst heiman ok ferr norðr til Skaga-
fjarðar með þrjá tigi manna; hann kemr á

Miklabœ, ok er honum þar vel fagnat; segir

hann, hversu af stóð um ferðir hans, —
„ætla ek at hafa fram vígsmálit nú á Hegra-
nessþingi á hendr pórólfi stœrimanni; vilda

ek, at þú værir mér um þetta mál liðsinn-

aðr." Arnórr svarar: „Ekki þykki mér þú
Bolli, vænt stefna út, er þú sœkir norðr hing-

at við slíka ójafnaðarmenn, sem hér er at

eiga; munu þeir þetta mál meir verja með
kappi en réttindum; en œrin nauðsyn þykki
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mér þér á vera; mimu vér ok freista at þetta

mál gangi íram." Arnórr dregr at sér fjöl-

menni mikit; ríða þeir Bolli til þingsins.

peir brœðr fjölmenna mjök til Hegraness-

þings; þeir hafa frétt um ferðir Bolla; ætla

þeir at verja málit; ok er mennkoma tilþings-

ins, hefir Bolli fram sakir á hendr pórólfi;

ok er til varna var boðit, gengu þeir til por-

valdr ok Starri við sveit sína, ok hugðu at

eyða máiinu fyrir Bolla með styrk ok of-

ríki. En er þetta sér Arnórr, gengr hann í

milli með sína sveit ok mælti: „pat er mönn-

um einsætt, at fœra hér eigi svá marga góða

menn í vandræði, sem á horfist, at menn

skyli eigii ná lögum um mál sin, er ok ófallit

at fylgja pórólfi um þetta mál; muntu por-

vald/ok óliðdjúgr verða, ef reyna skal."

peir porvaldr ok Starri sáu nú ? at málit

mundi fram ganga, þvi at þeir höfðu ekki

liðsafla við þeim Arnóri, ok léttu þeir frá.

Bolli sekti pórólf stœrimann þar á Hegra-

nessþingi um vig Óláfs frænda síns, ok fór

við þat heim. Skildust þeir Arnórr með kær-

leikum. Sat Bolli í búi sinu.

82. porgrímr hét maðr; hann átti skip

uppi standanda i Hrútafirði; þangat reið

Starri ok pórólfr við honum. Starri mælti

við stýrimann: „Hér er maðr, at ek vil, at

þú takir við ok flytir utan, ok hér eru þrjár

rnerkr silfrs, er þú skalt hafa ok þar með

vináttu mína ." porgrímr mælti: „Á þessu
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þykki mér nökkurr vandi, hversu af hendi

verðr leyst; en við áskoran þína mun ek við

honum taka; en þó þykki mér þessi maðr
vera ekki giftuvænlegr." pórólfr réðst nú í

sveit með kaupmönnum; en Starri riðr heim
við svá búit. Nú er at segja frá Bolla; hann
hugsar nú efni þeira pórólfs, ok þykkir eigi

verða mjök með öilu fylgt, ef pórólfr skal

sleppa; frétti hann nú, at hann er til skips

ráðinn. Boili býst heiman; setr hann hjálm
á :höfuð sér, skjöld á hlið, spjót hafði hann í

hendi, en gyrðr sverðinu Fótbít; hann ríðr

norðr til Hrútafjarðar, ok kom í þat mund,
er kaupmenn váru albúnir. Var þá ok vindr

á kominn. Ok er Bolli reið at búðardurunum,
gekk pórólfr út í því ok hafði húðfat í fangi

sér. Bolli bregðr Fótbít, ok leggr i gegnum
hann. Fellr pórólfr á bak af (r i búðina inn,

en Bolli hleypr á hest sinn. Kaupmenn
hljópu saman ok at honum. Bolli mælti:

„Hitt er yðr ráðlegast, at láía nú vera kyrt,

því at yðr mun ofstýri verða at leggja mik
við velli; en vera má,

(
at ek kvista einnhvern

yðvarn eða alla tvá, áðr ek em feldr." por-

grímr segir: „Ek hygg, at þetta sé satt."

Létu þeir vera kyrt, en Bolli reið heim, ok
hefir sótt mikinn frama í þessi ferð; fær

hann af þessu virðing mikla, ok þótti mönn-
um farit skörulega. Hefir sektan manninn
í öðrum fjórðungi, en síðan riðit einn sam-
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an í hendr óvinum sínum ok drepit hann
þar.

83. Um sumarit á alþingi fundust þeir

Bolli ok Guðmundr enn ríki ok töluðu mart.

pá mælti Guðmundr: „pví vil ek lýsa, Bolli,

at ek vil við slíka menn vingast, sem þér
eruð; ek vil bjóða þér norðr til mín til hálfs-

mánaðar veizlu, ok þykki mér betr, at þú
komir." Bolli svarar, at vísu vill hann þiggja

sœmdir at slíkum manni, ok hét hann ferð*

inni. j?á urðu ok fleiri menn til at veita hon-

um þessi vinganar mál. Arnórr kerlingarnef

bauð Bolla ok til veizlu á Miklabœ. Maðr
hét porsteinn; hann bjó at Hálsi; hann var

sonr Heilu-Narfa; hann bauð Bolla til sín,

er hann fœri norðan, ok pórðr af Marbœli
bauð Bolla. Fóru menn af þinginu ok reið

BoIIi heim. J>etta sumar kom skip í Dögurð-
arnes ok settist þar upp. Bolli tók til vistar

í Tungu tólf kaupmenn; váru þeir þar um
Vetrinn, ok veitti Bolli þeim allstórmann-

lega. Sátu þeir um kyrt fram yfir iól; en eft-

ir jól ætlar Bolli at vitja heimboðanna
norðr, ok lætr hann þá járna hesta ok býr
ferð sína; váru þeir átján í reið; váru kaup-

menn allir vápnaðir. Bolli reið í blári kápu,

ok hafði í hendi spjótit konungsnaut, et góða.

peir ríða nú norðr, ok koma á Marbœli til

pórðar; var þar allvel við þeim tekit; sátu

þrjár nætr í miklum fagnaði. paðan riðu

þeir á Miklabœ til Arnórs ok tók hann ágæt-
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lega vel við þeim. Var þar veizla en bezta.

pá mælti Arnórr: „Vel hefir þú gert, Bolli,

er þú hefir mik heimsótt; þykki mér þú hafa

lýst í því viö mik mikinn félagskap; skulu

eigi eftir betri gjafir með mér, en þú skalt

þiggja mega; mín vinátta skal þér ok heimol
vera; en nökkurr grunr er mér á, at þér sé

eigi allir menn vinhollir í þessu heraði;

þykkjast sviftir vera sœmdum; kemr þat

mest til þeira Hjaltasona; mun ek nú ráðast

til ferðar með þér norðr á Heljardalsheiði,

þá er þér farið héðan." Bolli svarar: „pakka
vil ek yðr, Arnórr bóndi, alla sœmd, er þér

gerið til mín nú ok fyrrum; þykki mér ok þat

bœta várn flokk, at þér ríðið með oss; en alt

hugðum vér at fara með spekt um þessi her-

uð, en ef aðrir leita á oss, þá má vera, at

vér leikim þá enn nökkut í mót." Síðan

ræðst Arnórr til ferðar með þeim, ok riða

nú veg sinn.

84. Nú er at segja frá porvaldi, at hann
íekr til orða við pórð bróður sinn: „Vita

muntu, at Bolli ferr heðra at heimboðum;
eru þeir nú at Arnórs átján saman ok ætla

norðr Heljardalsheiði." „Veit ek þat," svar-

ar pórðr. porvaldr mælti: „Ekki er mér þó
um þat, at Bolli hlaupi hér svá um horn oss,

at vér finnim hann eigi; því at ek veit eigi,

hverr minni sœmd hefir meir niðr drepit

en hann." pórðr mælti: „Mjök ertu íhlutun-



LAXDŒLA SAGA 251

arsamr ok meir en ek vilda, ok ófarin mundi
þessi, ef ek réða; þykki mér óvíst, at

Bolli sé ráðlauss fyrir þér." „Eigi mun ek

letjast láta," svarar porvaldr, „ en þú munt
ráða ferð þinni." pórðr tnælti: „Eigi mun ek

eftir sitja, ef þú ferr, bróðir, en þér munu
vér eigna alla virðing þá, er vér hljótum í

þessi ferð, ok svá, ef öðruvís berr til." por-

valdr safnar at sér mönnum, ok verða þeir

átján saman. ok riða á leið fyrir þá Bolla

ok ætla at sitja fyrir þeim. peir Arnórr ok
Bolli ríða nú með sína menn, ok er skamt
var í milli þeira ok Hjaltasona, þá mælti
Bolli til Arnórs: „Mun eigi þat nú ráð, at

þér hverfið nú aftr? hafið þér þó fylgt oss et

drengiligsta; munu þeir Hjaltasynir ekki

sæta fláráðum við mik." Arnórr mælti: „Eigi

mun ek enn aftr hverfa; því at svá er, sem
annarr segi mér, at porvaldr muni til þess

ætla, at hafa fund þinn, eða hvat sé ek þar

upp koma? blika þar eigi skildir við? ok
munu þar vera Hjaltasynir; en þó mætti nú
svá um búast, at þessi þeira ferð yrði þeim
til engrar virðingar, en megi metast fjörráð

við þik." Nú sjá þeir porvaldr brœðr, at

þeir Bolli eru hvergi liðfæri en þeir, ok
þykkjast sjá, ef þeir sýna nökkura óhœfu
af sér, at þeira kostr mundi mikit versna,

sýnist þeim þat ráðlegast at snúa aftr, alls

þeir máttu ekki sínum vilja fram koma. pá
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mælti pórðr: „Nú fór sem mik varði, at

þessi ferð mundi verða hæðileg, ok þœtti

mér enn betra heima setit; höfum sýnt oss

í fjándskap við menn, en komit engu á leið/'

peir Bolli ríða leið sína; fylgir Arnórr þeim
upp á heiðina, ok skildi hann eigi fyrr við

þá, en hallaði af norðr; þá hvarf hann aítr,

en þeir riðu ofan eftir Svarfaðardal ok kómu
á bœ þann, er á Skeiði heitir; þar bjó sá maðr,
er Helgi hét; hann var ætísmár ok illa í

skapi, auðigr at fé; hann átti þá konu, er

Sigríðr hét; hon var frændkona porsteins

Hellu-Narfasonar; hon var þeira skörungr
meiri. peir Bolli litu heygarð hjá sér; stigu

þeir þar af baki ok kasta þeir fyrir hesta

sína ok verja til heldr lítlu, en þó helt Bolli

þeim aftr at heygjöfinni, — „veit ek eigi."

segir hann, „hvert skaplyndi bóndi hefir."

peir gáfu heyvöndul, ok létu hestana grípa

í. Á bœnum heima gekk út maðr ok þegar

inn aftr ok mælii: „Menn eru við heygarð
þinn, bóndi, ok reyna desjarnar." Sigríðr

húsfreyja svarar: „peir einir munu þar
menn vera, at þat mun ráð at spara eigi hey
við.

64 Helgi hljóp upp í óðafári ok kvað aldri

hana skyldu þessu ráða, at hann léti stela

heyjum sínum. Hann hleypr þegar sem hann
sé vitlauss ok kemr þar at, sem þeir áðu.

Bolli stóð upp, er hann leit ferðina manns-
ins, og studdist við spjótit konungsnaut, ok
þegar Helgi kom at honum, mælti hann:
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„Hverir eru þessir þjófarnir, er mér bjóða

ofríki ok stela mik eign minni, ok rifa i

sundr hey mitt fyrir fararskjóta sína?"

Boili segir nafn sitt. Helgi svarar: „pat er

óliðlegt nafn ok muntu vera óréttvíss." >?Vera

má, at svá sé," segir Bolli, „en hinu skaltu

mœta, er réttvísi er í." Bolli keyrði þá hest-

ana frá heyinu ok bað þá eigi æja lengr.

Helgi mælti: „Ek kalla yðr hafa stolit mik
þessu, sem þér hafið haft, ok gert á hendr
yðr skóggangssök." „pú munt vilja, bóndi,"

sagði Bolli, „at vér komim fyrir oss fébót-

um við þik, ok hafir þú eigi sakir á oss; mun
ek gjalda tvenn verð fyrir hey þitt." „pat ferr

heldr fjarri," svarar hann, „mun ek fram-

ar á hyggja um þat, er vér skiljum." Bolli

mælti: „Eru nökkurir hlutir þeir, bóndi, er

þú vilir hafa i sætt af oss?" „pat þykki mér
vera mega," svarar Helgi, „at ek vilja spjót

þat et gullrekna, er þú hefir í hendi." „Eigi

veit ek," sagði Bolli, „hvárt ek nenni þat

til at láta; hefi ek annat nökkut heldr fyr-

ir þvi ætlat; máttu þat ok varla tala, at

beiðast vápns ór hendi mér. Tak heldr annat

fé svá mikit, at þú þykkist vel haldinn af."

„Fjarri fer þat," svarar Helgi, „er þat ok
bezt, at þér svarið slíku fyrir, sem þér hafið

til gert." Siðan hóf Helgi upp stefnu ok
stefndi Bolla um þjófnað, ok lét varða skóg-

gang. Bolli stóð ok heyrði til ok brosti við

lítinn þann. En er Helgi hafði lokit stefn-
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unni, mælti hann: „Nær fórtu heiman?"
Bolli sagði honum. J?á mælti bóndi: „p>á tel

ek þik hafa á öðrum alizt meir en hálfan

mánuð." Helgi hefir þá upp aðra stefnu ok
stefnir Bolla um verðgang; ok er.því var lokit

þá mælti Bolli: „pú hefir mikit við, Helgi,

ok mun betr fallit at leika nökkut í móti við

þik." pá hefir Bolli upp stefnu ok stefndi

Helga um illmæli við sik, ok annarri stefnu

um brekráð til fjár síns. peir mæltu, föru-

nautar hans, at drepa skyldi skelmi þann.

Bolli kvað þat eigi skyldu. Bolli lét varða

skóggang. Hann mælti eftir stefnuna: „pér
skulut fœra heim húsfreyju Helga kníf ok
belti, er ek sendi henni, þvi at mér er sagt.

at hon hafi gott eina lagt til várra haga."

Bolli ríðr nú í brott, en Helgi er þar eftir.

J?eir Bolli koma til porsteins á Háls ok
fá þar góðar viðtökur; er þar búin veizla

fríð.

85. Nú er at segja frá Helga, at hann
kemr heim á Skeið. ok segir húsfreyju sinni,

hvat þeir Bolli höfðu við ázt. „pykkjumst
ek eigi vita," segir hann, „hvat mér verðr

til ráðs at eiga við slíkan mann^ sem Bolli

er, en ek em málamaðr engi; á ek ok ekki

marga, þá er mér muni at málum veita,"

Sigríðr húsfreyja svarar: „pú ert orðinn

mannfóli mikill; hefir átt við ena göfgustu

menn ok gert þik at undri; mun þér ok fara,

sem maklegt er, at þú munt hér fyrir upp



LAXDŒLA SAGA 255

gefa alt fé þitt ok sjálfan þik." Helgi heyrði

á orð hennar ok þóttu ill vera, en grunaði

þó, at satt mundi vera, þvi at honum var

svá farit, at hann var vesalmenni, ok þó
skapillr ok heimskr; sá hann sik engi fœri

hafa til leiðréttu, en mælt sik i ófœru; barst

hann heldr illa af fyrir þetta alt jafnsaman,

Sigríðr lét taka sér hest ok reið at finna por-

stein frænda sinn Narfason, ok váru þeir

Boili þá komnir; hon heimti porstein á mál
ok sagði honum, i hvert efni komit var, „pó
hefir slíkt illa til tekist," svarar porsteinn.

Hon sagði ok, hversu vel Bolli hafði boðit

eða hversu heimsklega Helga fór; bað hon
porstein eiga i allan hlut, at þetta mál greidd-

ist. Eftir þat fór hon heim. En porsteinn

kom at máli við Bolla: „Hvat er um, vinr,"

segir hann, „hvárt hefir Helgi af Skeiði sýnt

fólsku mikla við þik? vil ek biðja, at þér

leggið niðr fyrir mín orð ok virðið þat engis,

því at ómæt eru þar afglapa orð." Bolli svar-

ar : „pat er víst, at þetta er engis vert; mun ek

mér ok ekki um þetta gefa."„pá vilek,"sagði

porsteinn, „at þér gefið honum upp þetta

fyrir mína skyld ok hafið þar fyrir mína
vináttu." „Ekki mun þetta til neins váða

horfa," sagði Bolli, „lét ek mér fátt um finn-

ast, ok bíðr þat várdaga." porsteinn mælti:

„pat mun ek sýna, at mér þykkir máli skifta,

at þetta gangi eftir mínum vilja; ek vil gefa

þér hest þann, er beztr er hér i sveitum, ok
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eru tólf saman hrossin." Bolli svarar: „Slíkt

er allvel boðit, en eigi þarftu at leggja hér

svá mikla stund á; ek gaf mér litit um slíkt;

mun ok lítit af verða, þá er í dóm kemr."„p>at

er sannara," sagði porsteinn, „at hafa eigi hér

þessa gjöf við, því at ek munda hafa gefit þér

hrossin, þó at eigi hefði þetta í orðit; vil ek nú
selja þér sjálfdœmi fyrir málit." Bolli svar-

ar: „pat ætla ek sannast, at ekki þurfi um
at leitast, þvi at ek vil ekki sættast á þetta

niál." „J?á kýstu þat er öllum oss gegnir

verst," sagði porsteinn, „þótt Helgi sé Mtils

verðr, þá er hann þó i venzlum bundinn við

oss; þá munu vér hann eigi upp gefa vmdir

vápn yður, síðan þú vill engis mín orð virða,

E(n at þeim atkvæðum, at Helgi hafði í stefnu
við þik, lízt mér þat engi sœmdarauki, þó at

þat sé á þing borit." Skildu þeir porsteinn

ok Bolli heldr fálega; riðr hann í brott, ok
hans félagar, ok er ekki getit, at hann sé

með gjöfum í brott leystr.

86. Bolli ok hans förunautar kómu á

Möðruvöllu til Guðmundar ens ríka; hann
gengr i móti þeim með allri bliðu ok var enn
glaðasti. par sátu þeir hálfan mánuð í góð-

um fagnaði. pá mælti Guðmundr til Bolla:

„Hvat er til haft um þat, hefir sundrþykki

orðit með yðr porsteini?" Bolli kvað lítit til

haft um þat, ok tók annat mál. Guðmundr
mælti: „Hverja leið ætlar þú aftr at ríða?"

„Ena sömu," svarar Bolli. Guðmundr mælti:
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„Letja vil ek yðr þess, þvi at mér er svá
sagt, at þit porsteinn hafið skilit fálega; ver

heldr hér með mér ok ríð suðr í vár, ok lát-

um þá þessi mál ganga til vegar." Bolli lézt

eigi mundu bregða ferðinni fyrir hót þeira,

— „en þat hugða ek, þá er Helgi fólit lét

sem heimsklegast ok mælti hvert óorðan at

öðru við oss ok vildi hafa spjótit konungs-
naut ór hendi mér fyrir einn heyvöndul, at

ek skyldn freista, at hann fengi ömbun orða

sinna; hefi ek ok annat ætlat fyrir spjótinu,

at ek munda heldr gefa þér ok þar með gull-

hringinn, þann er stólkonungrinn gaf mér;
hygg ek nú, at gripirnir sé betr niðr komn-
ir, en þá, at Helgi hefði þá." Guðmundr
þakkaði honum gjafir þessar ok mælti:

„Hér munu smæri gjafir í móti koma, en

verðugt er." Guðmundr gaf Bolla skjöld

gulllagðan ok gullhring ok skikkju; var í

henni et dýrsta klæði, ok búin öll, þar er

bœta þótti; allir váru gripirnir mjök ágæt-

ir. J?á mælti Guðmundr: „Illa þykki mér þú
gera, Bolli, er þú vill ríða um Svarfaðardal."

Bolli segir þat ekki skaða munu. Biðu þeir

í brott ok skilja þeir Guðmundr við enum
mestum kærleikum. peir Bolli ríða nú veg

sinn út um Galmarströnd. Um kveldit kómii

þeir á þann bœ, er at Krossum heitir. par
bjó sá maðr, er Óttarr hét. Hann stóð úti;

hann var sköllóttr ok í skinnstakki. Óttarr

kvaddi þa vel, ok bauð þcim þar at vera. pat
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þiggja þeir. Var þar góðr beini ok bóndi

enn kátasti; váru þeir þar um nóttina. Um
morgininn, er þeir Bolli váru ferðar búnir,

þá mælti Óttarr: „Vel hefir þú gert, Bolli,

er þú hefir sótt heim bœ minn; vil ek ok
sýna þér lítit tillæti, gefa þér gullhring ok
kunna þökk, at þú þiggir; hér er ok fingr-

gull, er fylgja skal." Bolli þiggr gjafirnar

ok þakkar bónda. óttarr var á hesti sínum
því næst, ok reið fyrir þeim leiðina, því at

fallit hafði lítill snjór um nóttina. j?eir

ríða nú veg sinn út til Svarfaðardals,

ok er þeir hafa eigi lengi riðit, snerist

hann við Óttarr, ok mælti til Bolla: „J?at

mun ek sýna, at ek vilda, at þú værir vin

minn; er hér annarr gullhringr, er ek vil

þér gefa; væra ek yðr velviljaðr í því, er ek

mætta; munu þér ok þess þurfa." Bolli kvað
bónda fara stórmannlega til sín, — „en þó
vil ek þiggja hringinn." „pá gerir þú vel,"

segir bóndi.

87. Nú er at segja frá porsíeini af Hálsi.

pegar honum þykkir ván, at Bolli muni norð-

an ríða, þá safnar hann mönnum ok ætlar

at sitja fyrir Bolla, ok viil nú, at verði um-
skifti um mál þeira Helga. peir porsteinn

hafa þrjá tigi manna, ok ríða fram til Svarf-

aðardalsár ok setjast þar. Ljótr hét maðr, er

bjó á Völlum i Svarfaðardal, Hann var höfð-

ingi mikill ok vinsæll ok málamaSr mikiíl;

þat var búningr hans hversdaglega, ai hann
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hafði svartan kyrtil ok refði i hendi, en ef

hann bjóst til víga, þá hafði hann blán kyrtil

ok öxi snaghyrnda; var hann þá heldr ófrýni-

legr. peir Bolli riða út eftir Svarfaðardal;

fylgir Óttarr þeim út um bœinn at Hálsi ok
at ánni út. J?ar sat fyrir þeim porsteinn við

sína menn, ok þegar er Óttarr sér fyrirsát-

ina, bregðr hann við ok keyrir hest sinn þvers

í brott. J?eir Bolli ríða at djarflega, ok er

þeir porsteinn sjá þat ok hans menn, spretta

þeir upp; þeir váru sínum megin ár hvárir,

en áin var leyst með löndum, en íss flaut á

miðri; hleypa þeir porsteinn út á ísinn. Helgi

af Skeiði var ok þar, ok eggjar þá fast, ok
kvað nú vel, at þeir Bolli reyndi, hvárt hon •

um væri kapp sitt ok metnaðr einhlítt, eða

hvárt nökkurir menn norðr þar mundu þora

at halda til móts við hann, — „þarf nú ok
eigi at spara at drepa þá alla; mun þat ok
leiða öðrum," sagði Helgi, , ;

at veita oss

ágang." Bolli heyrir orð Helga, ok sér, hvar
hann er kominn út á ísinn, Bolli skýtr at

honum spjóti, ok kemr á hann miðjan; fellr

hann á bak aftr í ána, en spjótit flýgr í bakk-
ann öðrum megin, svá at fast var, ok hekk
Helgi þar á niSr i ána. Eftir þat tókst þar

bardagi enn skarpasti; Bolli gengr at svá

fast, at þeir hrökkva undan, er nær váru;

þá sótti fram porsteinn i móti Bolla, ok þeg-

ar þeir fundust, höggr Bolii til porsíeins á

öxlina, ok varð þat mikit sár; annat sár fekk
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porsteinn á fœti; sóknin var en harðasta.

Bolli varð ok sárr nökkut, ok þó ekki mjök.
Nú er at segja frá Óttari. Hann riðr upp á

Völlu til Ljóts, ok þegar þeir finnast, mælti
Óttarr: „Eigi er nú setuefni, Ljótr," sagði

hann, „ok fylg þú nú virðing þinni, er þér

liggr laus fyrir." „Hvat er nú helzt i því9

Óttarr?" „Ek hygg, at þeir berist hér niðri

við ána, porsteinn af Hálsi ok Bolli, ok er

þat en mesta hamingja, at skirra vandræð-
um þeira." Ljótr mælti: „Oft sýnir þú af

þér mikinn drengskap." Ljótr brá við skjótt

ok við nökkura menn, ok þeir Óttarr báð-

ir; ok er þeir kómu til árinnar, berjast þeir

Bolli sem óðast. Váru þá fallnir þrír menn
af porsteini. peir Ljótr ganga fram i með-
al þeira snarlega, svá at þeir máttu nær ekki

at hafast. J>á mælti Ljótr: „pér skuluð skilja

þegar i stað," segir hann, „ok er þó nú œr-
it at orðit; vil ek einn gera milli yðvar um
þessi mál, en ef því níta aðrirhvárir, þá
skulu vér veita þeim atgöngu." En með því

at Ljótr gekk at svá fast, þá hættu þeir at

berjast; ok því játtu hvárirtveggju, at Ljótr

skyldi gera um þetta þeira i milli, Skildust

þeir við svá búit. Fór porsteinn heim, en

Ljótr býðr þeim Bolla heim með sér, ok þat

þiggr hann. Fóru þeir Bolli á Völlu til Ljóts.

J>ar heitir í Hestanesi, sem þeir höfðu bar-

izt. Óttarr bóndi skildist eigi fyrri við þá
Bolla, en þeir kómu heim með Ljóti. Gaf
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Bolli honum stórmannlegar gjafar at skiln-

aði ok þakkaði honum vel sitt liðsinni; hét

Bolli Óttari sinni vináttu. Fór hann heim
til Krossa, ok sat í búi sínu.

88. Eftir bardagann í Hestanesi fór Bolli

heim með Ljóti á Völlu við alla sína menn,
en Ljótr bindr sár þeira, ok greru þau skjótt,

þvi at gaumr var at gefinn. En er þeir váru
heilir sára sinna, þá stefndi Ljótr þing fjöl-

ment; riðu þeir Bolli á þingit; þar kom ok
porsteinn af Hálsi við sína menn. Ok er

þingit var sett, mælti Ljótr: „Nú skal ekki

fresta uppsögn um gerð þá, er ek hefi sam-
it milli þeira porsteins af Hálsi ok Bolla.

Hefi ek þat upphaf at gerðinni, at Helgi skal

hafa fallit óheilagr fyrir illyrði sín ok til-

tekju við Bolla; sárum þeira porsteins ok
Bolla jafna ek saman; en þeir þrír menn, er

fellu af porsteini, skal Bolli bœta; en fyrir

fjörráð við Bolla ok fyrirsát skal porsteinn

greiða honum fimtán hundruð þriggja alna

aura. Skulu þeir at þessu alsáttir." Eftir

þetta var slitit þinginu. Segir Bolli Ljóti, at

hann mun ríða heimleiðis ok þakkar honum
vel alla sína liðveizlu, ok skiftust þeir fögr-

um gjöfum við ok skildu við góðum vinskap.

Bolli tók upp bú Sigríðar á Skeiði, því at

hon vildi fara vestr með honum; ríða þau
veg sinn, þar til er þau koma á Miklabœ
til Arnórs. Tók hann harðla vel við þeim;
dvöldust þar um hríð, ok sagði Bolli Arn-
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óri alt um skifti þeira Svarfdœla, hversu

farit hafði. Arnórr mælti: , Mikla heill hef-

ir þú til borit um ferð þessa við slíkan mann
sem þú áttir, þar er porsteinn var; er þat

sannast um at tala, at fáir eða engir höfð

«

ingjar munu sótt hafa meira frama ór öðr-

um heruðum norðr hingat en þú, þeir sem
jafnmarga öfundarmenn áttu hér fyrir."

Bolli ríðr nú í brott af Miklabœ við sina

menn ok heim suðr; tala þeir Arnórr til vin-

áttu með sér af nýju at skilnaði. En er Bolli

kom heim i Tungu, varð pórdís húsfreyja

hans honum fegin; hafði hon frétt áðr nökk-
ut af róstum þeira Norðlendinga, ok þótti

mikit í hættu, at honum tœkist vel til; sitr

Bolli nú í búi sinu með mikilli virðingu. pessi

ferð Bolla var ger at nýjum sögum um allar

sveitir, ok töluðu allir einn veg um, at slík

þótti varla farin hafa verit nálega; óx virðing

hans af slíku ok mörgu öðru. Bolli fekk
Sigríði gjaforð göfugt ok lauk vel við hana,

ok höfum vér eigi heyrt þessa sögu lengri.



Viðbœtir.

Húsdrápa úlfs Uggasonar.

(Brot).

1. Hjaldrgegnis ték Hildar

herreifum Áleifi,

hann rvilk at gjöf Grimnis,

geðfjarðar lá, kveðja.

2. Ráðgegninn bregðr ragna

rein at Singasteini

frægr við firna slœgjan

Fárbauta mög vári.

Móðöflugr ræðr mœðra
mögr hatfnýra fögru,

kynnik, áðr ok einnar

átta, mærðar þáttum.

3. Þjokkvaxinn kveðsk þykkja
þiklingr firin-mikla

hafra njóts at höfgum
hætting iiiegindrætti.

4. Innmáni skein ennis

öndótts vinar banda;
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áss skaut œgigeislum

orðsæll á nien storðar*

5. E,n stirðþinull starði

storðar leggs fyr borði
fróns á folka reyni

fránleitr ok blés eitri.

6. Fullöflugr lét fellir

fjaill-Gauts knefa skjalla

(ramt mein vas þat) reyni
reyrar leggs við eyra.

Viðgymnir laust Vimrar
vaðs af fránum naðri

hlusta grunn við hrönnum.
— Hlaut innan svá minnum,

7. Riðr á börg til borgar
böðfróðr sonar óðins
Freyr ok folkum stýrir

fyrstr enum golli byrsta.

8. Riðr at vilgi víðu
víðfrægr, en mér liða,

Hroftatýr, af hváfta

hróðrmál, sonar báli.

9. Þar hykk sigrunni svinnum
sylgs valkyrjur fylgja

heilags tafns ok hrafna,

— Hlaut innan svá minnunu

10. Kostigr riðr at kesti,

kynfróðs, þeims goð hlóðu.
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Hrafnfreistaðar, hesti

Heimdallr, at mög fallinn.

11. FuIIöflug lét fjalla

framm haf-Sleipni þramma
Hildr, en Hrofts of gildar

hjalmelda mar feldu.

12. Þar kemr á, en æri

endr bark mærð af hendi,

(ofrak svá) til sævar,

sverðregns (lofi þegna).



Vísnaskýringar.

1. Hólmgo'ngu-Bcrsi. Þessi vísa þarf eigi skýring-

v&r við.

2. Þorgils Hölluson: Sóttuni heim at Helga; lét-

um hrafn svelga ná; ruðum farröðuls eiki 1
, þá's fylgd-

um Þórleiki. Þar létum þría falla allkœna hjalms þolla2,

görvalla þjóðnýta 3
. Þó teljum hetnt Bolla.

1. far = skip; röðull = sól ; skip-sól = skjöldr;

skjaldar eiki = sverð. — 2. hjalms þollar = menn. —
3. — mjög nýta.

3. Vættr. Vísan þarf eigi skýringar.

4. Hekla: Hattkila = hetta? (merkingin nokkuð óvís

og vísan öll óljós), — Veit bragð = veit, að brugguð

eru vélráð. — þvígit = því eigi; þeygi = þó eigi. —
tvau = tvenn vélræði (þ. e. þau, er Snorri bjó Þor-

gisli).

Húsdrápa JJlfs Uggasonar

:

1. Ték 1 herreifum 2 Áleifi geðfjarðar lá Hildar hjaldr-

gegnis 3
; hann vilk kveðja at Grímnis gjöf4.

Þessi vísa er úr upphafi kvœðisins.

1. téa = veita, gefa, láta í té; ték = té ek, =
eg læt i té, fœri. — 2. herreifr = herteitr, mannfagn-

-aðar-maðr. — 3. Hildar hjaldrgegnir = óðinn; — geð-
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fjörðr = brjóst; lá = lögr; brjóstlögr Óðins = skáld-

•skapr, kvæði. — 4. Grímnir = óðinn; gjöf Óðins =
skáldskapr.

2. Ráðgegninn 1 frægr ragna rein-vári2 bregðr 3 við

áirna slœgjan mög Fárbauta4 at Singasteini; móðöflugr6

mögr átta moeðra ok einnar6 ræðr áðr fögru hafnýra7
;

kynnik mærðar þáttum 8
.

I>essi vísa er um viðreign Heimdalls og Loka. Segir

Snorri Slurluson í Eddu, að Heimdallr fœri til Singa-

steins, „þá deildi hann við Loka um Brísingamen . . .

Úlfr Uggason kvað í Húsdrápu langa stund ettir þeiri

frásögn, ok er þess þar getit, at þeir váru í sela»lík-

jum.w — Nú er að eins lil þessi eina vísa um viðreign

þeirra.

1. ráðgegninn = ráðsvinnr. — 2. rögn = goð; ragna-

rein = vegr goða, Bifröst; vári = vörðr; vörðr Bif-

rastar = Heimdallr. — 3. bregðr við = fæst við. —
4. Fárbauti jötunn, mögr (sonr) hans er Loki. — 5.

móðöflugr = þreklundaðr, hugrakkr. — 6. Heimdallr

var sonr níu mœðra. — 7. hafnýra = gimsteinn,

Brísingamen. — 8. Eg skýri frá þessu í Jjóðum.

3. Þjokkvaxinn þiklingr 1 kveðsk 2 þykkja firin-mikla5

íhætting4 at höfgum6 megindrætti hafranjóts6
.

Þessi vísuhelmingr og inir næslu (3.—6.) eru um
viðreign Þórs og Miðgarðsorms. Snorri heíir skrifað

frásögnina í Eddu eftir Húsdrápu.

1. þiklingr = digraldi, þ. e. jötunninn Ymir. — 2. =
íkvað sér. — 3. fyrinmikill = íirna-mikill. — 4. hætting =
hætla, háski. — 5. = þungum. — 6. hafra-njótr =
í>órr.

4. Ennis innmáni 1 öndólts 2 banda vinar8 skein. Orð-

sæll* áss skaut œgigeislum á men storðar6
.
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1. Ennis innmáni == auga. — 2. öndóttr =s harðlegr

grimmlegr — 3. bönd = goð ; vinr goða = Þórr. — 4..

= frœgr. — 5. men p.torðar = hringr jarðar, Miðgarðs-

ormr.

5. En stirðþinull storðar 1 starði fránleitr fyr borði

á fróns leggs folka reyni2 ok blés eitri.

1. Miðgarðsormr. — 2 Fróna leggr = steinn ; steins

fólk = menn, sem búa í hellum, jötnar; reynir jötna,-

Þórr.

6. Fullöflugr fellir fjalI-Gauts 1 lét knefa skjalla vi&

eyra reyrar leggs reyni 2
;
þat var ramt mein ; Víðgymn-

ir Vimrar vaðs8 laust hlusta grunn 4 af fránum naðri5

við hrönnum 6
. — Hlaut innan svá minnum 7

.

1. fjall-Gautr = jötunn, fellir jötuns = Þórr. — SL

reyrar leggr = steinn , reynir steins = jötunn, Ýmir,.

— 3. Víðgymnir = jötunn
;
jötunn Vimrar vaðs =:

Þórr. — 4. — höfuð. — 5. Miðgarðsormi. — 6. brannir

= bylgjur, öldur. — 7. Þetta er úr stefinu, en það er

ekki til alt. Dr. F. J. ætlar, að stefið hafi verið svo að

efni: (Hús Óláfs) hlaut svá (prýðast) innan (fornum)

minnum.

7. Böðfróðr 1 Freyr ríðr fyrstr enum golli byrsta börg^

til borgar Oðins sonar8 ok stýrir folkum4
.

Þessi visa og inar nœstu (7.—11.) eru um bálför

Baldrs. Segir Snorri, að tilfr hafi kveðið „langt skeifr

eftir sögu Baldrs í Húsdrápu."

1. Böð = orusta; böðfróðr = herkœnn. — 2. börgr

= göltr, þ. e. Gullin-bursti (börgr á lat.: porcus). — 3v

borg Óðins sonar er bálköstr Baldrs. — 4. Folk =
flokkar.

8. Víðfrægr Hroftatýr 1 ríðr at vilgi2 víðu sonarbáli;.

en mér líða hróðrmál um hvafta8
.
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1. Óðinn. — 2. vilgi = mjög. — 3. mér fara ljóð af

tfiiunni.

9. Þar hykk 1 valkyrjur fylgja svinnum sigrunni2 ok

hrafna heilag* taíns 8
. — Hlaufc innan sva minnum.

1. = hygg ek, — 2. sigrunnr =» óðinn. — 3. tafn

= æti, hræ; hér : lik Baldrs. Hrafnar Óðins flugu með
frionum til bálsins,

10. Kostigr Heimdallr ríðr hesti at kesti, þeims goð

%lóðu at 1 fallinn mög kynfróðs* Hrafnfreistaðar3
.

1 eftir. — 2 kynfróðr = kynja fróðr; fjölvitr. — 3.

Hrafnfreistaðr = Óðinn.

11. Fullöflug fjalla Hildr 1 lét haf-Sleipni* þramma
íramm 8

, en hjalmelda gildar Hrofts4 of feldu mar6
.

1. Fjalla Hildr, tröllkona; Hyrrokin. — 2. haf-Sleipnir,

skip, Hringhorni. — 3. Tröllkonan hratt fram skipinu.

— 4. hjalm-eldr = sverð; sverða-gildar = menn
Hroftr = Óðinn ; menn hans : Einherjar. — 5. marr =
hestr ; Einherjar feldu hestinn og heldu honum þannig.

(sbr. frásögnina í Eddu).

12. Þar kemr á til sævar 1
, en bark endr 2 mærð af

hendi sverðregns æri8
; ofrak svá loli þegna4

.

Þessi vísa er úr kvæðislokum.

1. Þar kemr á til sævar = hér er lokið kvæðinu. —
% aftr. — ^3. eg fœrði hermanninum (Oláfi) aftr lof-

Jkvæði. — 4. Eg held þannig upp lofi um menn.

Myndir alls þess, sem lýst er í kvæðinu, hafa verið

^skrifaðar" (liklega skornar og fáðar litum) á veggina

í eldhúsi Ólafs pá, sbr. kap. 79.



Nafnaskrá.

(Talan merkir kapítula).

Agðanes við Þrándheims-

mynni 40.

Aðalsteinsfós*tri = Hákon
Noregskonungr.

Aldís Ljótsdóttir 50.

Alfdís en barreyska (Kon-

álsdóttir) 7.

Álfr Eysteinsson í Dölum

(Dala-Alfr) 6, 57, 62—
64.

Alftafjörðr eystra 41.

Án enn hvíti 24, 46.

Án enn svarti, hrísmagi 24,

47-49, 54, 55.

Ari Másson á Reykjahólum

6, 78.

Ari Þorgilsson enn fróði

(f. 1067, d. 9. nóv.1148)

4, 78.

Ari Þorgilsson enn stevki

(d. 18. júní 1188) 78.

Ármóðr faðir Þorbjargar 19.

Ármóðr Þorgiímsson ór

Þykkvaskógi 33, 59, 63,

64.

Ármóðssynir 33, 63, 64.

Arnbjörn Sleitu-Bjarnarson

20.

Arnórr Bjarnarson kerl-

ingarnef 79, 81, 83, 84,

88.

Arnórr Þórðarson jarla-

skáld 78.

Ásbjarnarnes, bœr í Húna-

vatnsþingi 31, 45

Ásbjarnarstaðir, bœr i Orn-

ólfsdal 6.

Ásbjörn Harðarson auðgi6.

Ásbjörn Ketilss. ens fiskna

1.

Ásgaulr þræli 11, 15, 16.

Ásgeirr Auðunarson œði-

kollr 40, 41, 43, 44, 45,

46, 50, 52.

Ásgeirr Auðunarson Ás-

geirssonar œðikolls 40.
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Ásgeirr Erpson 6.

Ásgeirr Kjartansson 47, 50,

51.

Ásgeirr Knattarson Vatns-

íirðingr 3J.

Ásgeirsá, bœr í Víðidal 40.

Ásgeirssynir 50«

Ásmundr Þorgrímss. hæru-

kolls, faðir Grettis 40.

Ass, bœr í Hálsasveit í

Borgaríirði 57.

Ástríðr, kona Bárðar Hös-

kuldssonar 25.

Atli Úlfsson 6.

Auðgísl Þórarinsson 67.

Auðr, kona Þórðar Ingunn-

arsonar 32, 35, 48, 53.

Auðunn Ásgeirsson œði-

kolls 40.

Auðunn Ásgeirsson Auðun-

arsonar [á Auðunarstöð-

um] 40.

Auðunn Bjarnarson skökull

40.

Auðunn festargarmr 51.

Bakkavað á Hvítá 62.

Barðaströnd 33, 57, 66.

Barði Guðmundarson(Víga-

Barði) 31, 53, 54.

Barðr Höskuldsson 9, 20,

22, 25, 26.

Barmr, engi í Sœlingsdal 55.

Beinir enn slerki 24, 75.

Bergþóra Oláfsdóttir pá

28, 31.

Bersi Véleifsson (Hólm-

gönguBersi) 9, 28.

Bjarnarey (Lambey) á

Hvammsfirði 76.

Bjarnarfjörðr á Ströndum 9.

Bjarnarhöfn, bœr á Snæ-

fellsnesi 3, 51, 68.

Bjarneyjar á Breiðafirði 14.

Bjarni Skeggjason frá

Breiðá 40.

Björg Eyvindardóttir Aust-

manns 6.

Björgvin, bœr á Hörðalandi

í Noregi 11.

Björn í Bjarnarfirði, land-

námsmaðr 9.

Björn Grímsson buna 1,

32.

Björn (Hróaldss.) = Sleitu-

Björn 20.

Björn Ketilsson enn aust-

rœni 1—3, 5, 7, 32.

Björn = Rauða-Björn.

Björn Þórðarson 79.

Bláskógaheiðr fyrir norðan

Skjaldbreið 35.

Blundketill (Geirsson) 7.

Blönduóss í Húnav. þingi

11.

Bollasynir 65, 71, 75.

Bollatóflir í Sælingsdal55. -

Bolli Bollason 56, 59, 60,

62-65, 68-73, 76-88.

Bolli Þorleiksson 25, 27,.

28, 30, 33, ,8-56,
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58-65, 68-71, 73, 75,

77-79, 81.

Borðeyrr við Hrútafjörð 20,

22, 68.

Borg, bœr a Mýrura 22,

40, 50, 51.

Borgarfjörðr 22, 37, 40, 44,

57, 62, 67, 70, 72.

Borgfirðingar 23.

Brandr faðir Þórarins 78.

Brandr Vermundarson enn

örvi 40.

Brandr Þórarinss. atHúsa-

felli 78.

Brandr Þorbjarnarson faðir

Skeggja í Skógum 78.

Breiðár-Skeggi 40.

B reiðafjarðardalir 5, 31, 39,

47, 54.

Breiðasund í Hvammsfirði

19.

Breiðatjörðr 3, 5, 13, 14,

18, 19, 24, 29, 57, 58,

66, 70, 74-76, 78.

Brenna, örnefni í Hunda-

dal í Dölum 38.

Bienneyjar fyrir Gautelfar-

ósi 12.

T>úðardalr við Hvamms-
fjörð 13.

Bœr í Borgarfirði 62.

Börkr Þorsteinsson enn

digri 1, 18.

Dala-Álfr = AlFr Eysteinss.

Dalaheiðr 36.

Dala-Kollr landnámsmaðr

= Kollr.

Dalir (= Breiðafjarðardal-

ir) 6, 7,11,14,26,44,50,

57, 59, 60 62—64, 75.

Dalla Þorvaldsdóttir ór

Ási 40.

Dalr (Stóridalr), bœr und-

ir Eyjafjöilum 41.

Danmörk 12, 16, 38, 73,

78.

Djúpafjörðr norðan Breiða-

fjarðar 31.

Drafnarnes ( = Lamba-

staðanes) í Laxárdal 24.

Drangar, bœr á Skógar-

strönd 71.

Dyflinn, böfuðborg á ír-

landi 21.

Dögurðarnes við Hramms-
fjörð 5, 7, 16,38,70,83.

Dönustaðir, bœr í Laxár-

dal 52.

Egill Auðunarson 40.

Egill Skalla-Grímsson 7,

22, 23, 28, 40, 50, 52,

53.

Eiðr Skeggjason ór Ási

57, 58.

EinarrHögnvaldsson (Torf-

Einarr) Orkneyjajarl 4.

Eldgrímr 37.
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Eldgrímsholt, suðr frá

Karabsnesi 37.

Eldgrímsstaðir í Grímsdal,

nú í eyði 37.

England 41, 43.

England, boer í Reykjardal

syðra 64.

Erlendr Jónsson himaldi

50.

Erpr Meldunsson jarls 6.

Esjuberg, bœr á Kjalarnesi

3.

Eyfirðingakyn 3.

Eyíirðingar 7.

Eyjafjöll í Rangárþingi 41.

Eyjafjörðr 3, 6, 77.

Eyjarvað á Norðrá 62.

Eyjólfr Egilsson, veginn á

alþingi 40.

Eyjólfr Guðmundarsonenn
halti 40.

Eyjólfr, sekr raaðr 64.

Eyjólfr Þórðarson enn grái

7,57,59,65,68,70,74,77.

Eyrbyggiar 56.

Eyrr (Hallbjarnareyrr),bœr

í Eyrarsveit 3, 71.

Eysteinn Erlendsson erki-

biskup (d. 26. jan. 1188)

50.

Eyvindr Bjarnarson aust-

maðr 1, 4, 6.

Fellshveríi við Hornafjörð

(1 öllum handr. stendr:

Fljótshlíð, en það hefir

verið leiðrétt hér samkv.

Halle-útgáfunni). 40.

Fiskivötn á Tvídœgru 57.

Fljótsblíðingar 19.

Fótbítr, sverð 29, 30, 49,

55, 59, 64, 77, 82.

Freyr 41.

Fróði enn frœkni, konungr

í Danmörku 1.

Færeyjar 4, 5, 51.

Galmarströnd (= Árskógs-

strönd) við Eyjafjörð 86.

Garðskonungr (Miklagarðs-

keisari) 73, 77.

Garpsdalr við Gilsfjörð

34.

Gautland 38.

Geiri faðir Glúms 32, 34.

Geirmundr gnýr 29, 30.

Geitir Lýtingsson 69.

Gellir Þorkelsson (d. 1073)

70, 74, 76, 78,

GestrOddleifsson enn spaki

33, 35, 36, 57, 66.

Gilli enn gerzki 12.

Gilsbekkingakyp 6.

Gils Snorrason 31.

Gilsíjörðr 34.

Gizorr ísleifsson biskup

(d. 28. maí 1118) 40.

Gizorr Teitsson enn hvíti

41, 42.

Gjaflaug Arnbjarnardóttir
'20.
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Gjaflaug Kjallaksdóttir 3.

Glúmr Geirason skáld 32,

34.

Gnúpuskörð, örnefni í Döl-

um 32.

Goddastaðir, Lœr í Laxár-

dal 11, 14-16, 22, 24.

Greilöð kona Þorfinns jarls

4.

Grettir Ásmundarson enn

sterki 40.

Gríma kona Kolkels 35, 37.

Grímr Helgason 57, 58.

Grímsdalr, nú óbygðr, „milii

Múla ok Grísartungu"

í Borgarfirði. 37.

Grísartunga, bœr áMýrum
í Borgarfirði 37.

Gróa Geirmundardóttir 30.

Gróa Kollsdóttir 9.

Gróa Þorsteinsdóttir rauðs

4.

Guðdala-Starri = Starri

Eiríksson.

Guðdalir, bœr í Skagafirði

80.

Guðlaugr, systrson Ósvífrs

48
;
49. 51.

Guðmiindareyjar fyrir

Hyammsfirði 18.

Guðmuudr, háseti 18.

Guðmimdr Eyjólfsson enn

ríki 41, 83, 86.

Guðmundr Sölmundarson

31, 44, 45, 50, 53, 54.

Guðný Bárðardóttir 25.

Guðríðr Þorsteinsdóttir

surts 10, 18.

Guðrún Guðmundardóttir

31.

Guðrún á Marbœli 79, 80.

Guðrún Ospaksdóttir 78.

Guðrún Ósvífrsdóttir 32

-36, 39, 40, 42-49, 52,

54-60, 64-66, 68—70,

72, 74, 76-78.

Guðrún Sigmundardóttir

78.

Gufuáróss í Borgarfirði40.

Gunnarr Hlífarson 7.

Gunnarr IÞiðrandabani 69.

Gunnbjörn Erpsson 6.

Gunnhildr drotning kon-

ungamóðir 19—22.

Gunnlaugr Illugason orms-

tunga 6.

Göngu-Hrólfr 32.

Götuskeggjar, ætt í Fær-

eyjum 4.

Hafragil, gil í Svínadal í

Dölum 48, 49.

Hafratindar, bœr í Svlna-

dal 49, 52

Hagi, bœr á Barðaströnd

33, 66

Hákon konungr (réttarar

Haraldr harfagri, samkv*

Landnámabók) 32.

Hákon Aðalsteinsfóstri
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Noregskonungr 9, 11,

12.

Hákon Sigurðarson jarl

enn riki 29, 40.

Hákonarnautr, hringr 26.

Halla Gestsdóttir ens spaka

57, 58, 62, 63, 65, 67, 68.

Hallbjörn Kotkelsson slíki-

steinsanga 35, 37, c8.

Halldís Erpsdóttir 6.

Halldórr Árruóðsson 33, 59,

60,62, 63, 65, 67.

Halldórr Héðinsson Garp-

dalsgoði 34.

Halldórr Guðmundarson

ens ríka (d. 23. apríl

1014) 41.

Halldórr Óláfsson 28, 43,

49, 51—56, 71, 75.

Halldórr Snorrason goða

78.

Hallfreðr Óttarsson vand-

ræðaskáld 40.

Hallgerðr Höskuldsdóitír

langbrók 9.

Hallr, bróðir IngjaldsSauð-

eyjargoðn 14.

Hallr Gnðmundarson 31,

45, 50, 53.

Hallr Víga-Styrsson 25.

Hallr Þorsteinsson afSíðu

(= Síðu-Hallr) 41.

Hallsteinn Þórólfsson goði

10, 34-36.

Hallsteinsnes, bœr við

Þorskafjörð 34.

Hals, bœr í Svarfaðardal

83, 84, 87, 88.

Hamarengi í Sælingsdal

55.

Haraldr konungr enn hár-

fagri 2.

Haraldr konungr Gunn-

hildarson, gráfeldr 19

-23, 37.

Haraldr Sigurðarson Nor-

egskonungr (d. 21,sept.

1066) 50.

Harðbeinn faðir Helga 54,

55, 59-62, 7J.

Harðbeinn Helgason 62,

64.

Harraból, örnefni (týnt) í

HjarðarboHslandi 31.

Harrastaðir, bœr í Mið-

dölurn 31.

Harri, uxi 31.

Haugsgarðr, örnefnií Lax«

árdal 24.

Haugsnes, á Skálmarnesi

35.

Haukadalr í Doluni 37.

Haukadalsá 59.

Hegranessþing 81.

H«lgafell, bœr á Snæfelh-

nesi 36, 49, 56, 57, 60,

65, 66, 68—72, 74-78.

HeJga Kjallaksdóttir 3.
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Helga frá Kroppi 57.

Helga Óláfsdóttir feilans

7.

Helgi Eyvindarson enn

magri, landnámsmaðr 1,

3, 4, 6,

Helgi Harðbeinsson 54, 55,

59-65, 67, 71.

Helgi Ketilssonbjólan land-

námsmaðr 1—3, 5, 7.

Helgi Óláfsson pá 28, 54.

Helgi Ósvífrsson 32, 48.

Helgi Óttarsson 32.

Helgi á Skeiði 84-88.

fíeljardalsheiðr, milli

Hjaltadals ok Svarfaðar-

dals 83, 84.

Hellu-Narfi = Narfi Ás-

brandsson 83, 84.

Herdís Bolladóttir 72, 76,

78.

Herjólfr, lendr maðr í Nor-

egi 7, 8, 19, 25, 37.

Hermundr Ulugason á Gi!s-

bakka6,78.

Hermundr Koðránsson (d.

1197) 78.

Hersteinn Þorkelsson 7.

Hestanes í Svarfaðardal

87, 88.

Hildr Þórarinsdóttir 18.

Hjaltadalr í Skagafirði 79.

Hjaltasynir 27, 79, 83, 84.

Hjalti Skeggjason (ór Þjórs-

árdali) 41, 42.

Hjarðarholt, bœr i Laxár-

dal 24, 27-31, 33, 38,

40, 42—47, 50-56, 65,

71, 75, 79.

Hjarðhyltingar 44—47,56.

Hlíf, móðir Gunnars 7.

Hlöðvér Þorfinnsson jarls

í Orkneyjum 4.

Hof, bœr í Hjaltadal 79.

Hóll (= Saurhóll) bœr í

Saurbœ 32, 33, 35, 48.

Hólmgöngu-Bersi = Bersi

Véleifsson.

Hólmgöngu-Ljótr = Ljótr

Þorgrírasson.

Hólsmenn 35.

Hrappr, „sunnlenzkr at

föðurkyni u
63, 64.

Hrappr Sumarliðason (~

Víga-Hrappr) 10, 11,17,

24, 63.

Hrappsstaðir, bœr í Lax-

árdal 10, 17, 18, 24.

Hrauntjörðr í Helgafells-

sveit 3.

Hrefna Ásgeirsdóttir 40,

44_47, 49
?
50.

Hreinn Hermundarson (d.

9. apríl 1183; 78.

Hróðný Skeggjadóttir 7.

Hrólfr frelsingi Hrúts 25.

Hrólfr kraki konungr í

Danmörk 78.

Hrólfr Oxnaþórisson (=
Göngu-Hrólfr) 32.



NÖFN 377

Hrútafjörðr 20, 22, 54, 68,

74, 75, 82.

Hrútr Herjólfsson 8, 19—
21, 25, 37-39.

Hrútsstaðir, bœr í Laxár-

dal (í eyði) 19, 37.

Hrýtlingar 25.

Húnbogi Álfsson enn sterki

62-64.

Hundadalr í Miðdölum 6,

38, 54.

Hundi, frelsingi Unnar 6.

Húsafell, bœr í Borgarf. 78.

Húsdrápa, kvæði Úlfs Ugga-

sonar 29.

Hvalfjörðr 3.

Hvammr, bœr í Hvamms-
sveit 5, 7.

Hvaramsdalr í Saurbœ 35.

Hvammsfjörðr 5, 30, 33, 49.

Hvammverjar í (Hvamms-
firði) 16.

Hvítá í Borgarfirði 44, 57,

62, 70, 72.

Hvítadalr. bœr í Saurb.47,48

Höfðamenn, ætt í Eyjaf. 6.

Höfði á Höfðaströnd 20, 79.

Höfði (= Gálg(a)hamarr)

klettr við Haukadalsá59.

HöUuslappi = Þorgils

Hölluson.

Hörðabólstaðr (= Hörða-

ból), bœr í Dölum 6.

Hörðadalr í Dölum 6, 7,

57, 61-^4.

Hörðaland í Noregill,29.

Hörðr, skipveri Unnar,

landnámsmaðr 4, 6, 7.

Höskuldr Dalakollsson 5r

7-13, 16,17,19-27,29,

31, 36, 37, 49, 53.

Höskuldr Óláfsson pá 28,

54.

Höskuldsstaðir, bœr í Lax-

árdal 7, 9, 10, 19, 22-
24, 27.

Höskuldssynir 26.

Illugi Hallkelsson enn>

svarti 6, 78.

ingibjörg Tryggvadóttir r

síðar kona Rögnvalds

jarls Úlíssonar i Gaut-

landi 41—43.

lngibjörg Ásbjarnardóttir 6^

Ingjaldr Fróðason 1.

Ingjaldr Óláfsson feilan*

11.

Ingjaldr Sauðeyjargoðí 14

-16.

Ingjaldssandr, bygð í Ön-

undarfirði 50.

Ingunnarstaðir , bœr í Geira-

dal 34.

Ingunn Þórólfsdóttir, kona

Glúms Geirasonar 32,

34, 35, 78.

írakonungr 22, 23, 65.

írar 20, 21.

írland 13, 20-22.
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ísland 2, 3, *, 7-9, 18, 21

22, 27-29, 32, 40—44,

4£, 49, 58, 72-74, 76, 78.

ísleifr Gizorarson byskup

(d. 5. júlí 1080) 40.

íslendingar 40, 41, 43, 73.

Jófríðr Gunnarsdóttirkona

Þórodds Tungu-Odds-

sonar 7.

Jón Úlfsson á Rásvelli 50.

Jórunn Bjarnardóttir 9, 11,

13, 19, 24.

Jórunn Ketilsdóttir, man-

vitsbrekka 1.

Jórunn Þorbergsdóttir

Árnasonar 50.

Kaðlín Göngu-Hrólfsdóttir

32.

Kálfr Ásgeirsson 40, 41,

43-45, 50.

Kambsnes, nes og bœr við

Hvammsfjörð 5, 19, 20,

25, 36, 37.

Kári Hrútsson 37.

Katanes (= Caithness) á

Skotlandi 4.

Ketill Bjarnarson flatncfr

1-4, 8, 32.

Ketill enn fiskni(o: fíflski)

1.

Ketill Hermundarson ábóti

(d. 22. júlí 1220) 78.

Ketill veðr hersir í Hringa-

ríki 1.

Kelill Þorsteinsson biskup

(d. 7. júlí 1145) 78.

Kirkjubœr, bœr á Síðu 1.

Kjalarey á Breiðafirði 35.

Kjalarnes 3.

Kiallakr Bjarnarson ens

austrœna 3.

Kjallakr enn gamli 3.

Kjartan Ásgeirsson í

Vatnsfirði 3J.

Kjartan Óláfsson 28, 33,

39 - 55.

Kjartan Þórhallsson goða

í Djúpafirði 31.

Kjarvalr (= Cearbhalh)

írakonungr 1.

Knarrarnes, örnefni í Döl-

um 38.

Knútr, bróðir Þorkels

hvelps 32, 35, 48.

Knöttr Þjóðreksson 31.

Koðrán Hermundarson (d.

1189) 78,

Koðrán Orrasson 78.

Kolbeinn Þórðarson Freys-

goða 41.

Kolkistustraumr (= Koll-

köstungr?), straumr milli

Oláfseyjar og lands 18-
Kollafjörðr við Faxaflóa 3.

Kollr — Dala-Kollr land

námsmaðr 4, 5, 7. 9,

11, 26.

Kotkell, suðreyskr 35-39.
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Kristnes, bœr í Eyjafirði 3.

Króksfjörðr við Breiðafjörð

34.

Kroppr, bœr í Borgarf. 57.

Krossar, bœr á Galmar-

strönd 86, 87.

Krossavík, bœr í Vápnaf. 69.

Kuggi = Þorkell kuggi.

Lambadalr, afdalr ór

Sælingsdal 35.

Lambastaðir, bœr í Lax-

árdul 20.

Lambi Þorbjarnarson 22,

38, 54, 59, 61—65.

Langavatnsdalr, eyðidalr á

Mýrum 62.

Langadalr, bygð í Húna-

vatnsþingi 45.

Langadalr, bær á Skógar-

strönd 67.

Laugamenn 35, 86, 39, 46,

47, 49.

Laugar, bœr í Sælingsdal

32, 34, 35, 39, 40, 42-
_44

?
46-50.

Laxá í Laxárdal 5, 13, 15,

20, 24, 33.

Laxá í Sælingsdal 46.

Laxárdalr í Döium 5, 8,

10, 11, 13, 18, 24, 36-

38, 52, 63, 65.

Laxáróss 13, 14, 29, 30.

Laxdœlir (Laxdœlar) 19,

23, 45, 59.

Leiðölfsstaðir íLaxárdal36*

Ljá, á í Dölum 33.

Ljáeyrr, við Ljá í Dölum75.

Ljárskógar, bœr í Dölum

46, 50, 55, 75.

Ljótr Þorgrímsson, Hólm-

gfingu-Ljótr 50.

Ljótr á Völlum, Valla-Ljótr

87, 88.

Ljúfa kona Bjarnar í

Bjarnaríirði 9.

Lœkjarskógr, bœr í Dölum

59.

Magnús konungr Olafsson

enn góði (f. 1024, d. 2-5.

okt. 1047) 78.

Marbœli, bœr í Óslandsblíð

í Skagafirði 79, 83.

Marbœlingar 79.

Már Atlason á Reykjahól-

um 6.

Meðalfellsströnd ( ^zFells-

strönd) 5.

Meldun jarl á Skotlandi 6.

Melkorka Mýrkjartansdótt-

ir írakonungs 13, 16, 20

-22, 38.

Melkorkustaðir, eyðibýli

Laxárdal 13, 20.

Miðá í Dolum 6-

Miðfjarðar-Skcggi =Skeggi

Bjarnarson.

Miðfjörðr í Húnavatns-

þingi 6, 7, 45.
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Miklabœr í Oslandshlíð 79,

81, 83, 88.

Miklagarðr ( ^Bysantium,

Constantinonel) 73.

Mjósyndi í Svínadal í Döl-

um 48

Mostr, ey tyrir Rogalandi

(sbr. Mostrarskegg) 7.

Múli, upp frá Valbjarnar-

völlum á Mýrum 37.

Mýramenn, 22, 24, 50.

Mýrkjartan (
— Muircert-

ach) Irakonungr 13, 20

—23, 28, 65.

Mýrkjartansautr, sverð 23.

Mœrr ( == Norðmœrr) í

Noregi 4.

Möðruvellir, bœr í Eyja-

firði 86.

Mörðr gígja 19.

Narfi (= Hellu-Narfi Ás-

brandsson) 83-85.

Nið, á i Þrándheimi 40.

Niðaróss í Þrándheimi 40.

Niðbjörg (Bjólansdóttir)32.

Njáll Helguson 57.

Njarðvíkinga saga 69.

Norðlendingafjórðungr 45.

Norðlendingar 80, 88.

Norðmaðr 73.

Norðmœrr í Noregi 1.

Norðrá i Borgarfirði 62.

Norðrárdalrí Borgarfirði40.

Norðrstl, forn sel í Svína-

dal 48.

Noregr 1, 7, 9, 11, 13, 16,

21, 2?, 30, 38, 40-43,

49, 51, 58, 68-70, 78,

74, 78.

Oddleifr (Geirleifsson) 33
r

36, 57, 66.

Oddr (= Tungu Oddr) Ön-

undarson 7.

Oddr Þórhölluson 32, 48.

Óðinn 40.

Óláfr Haraldsson Noregs-

konungr enn helgi (d.

3. ág. 1030) 70, 71, 73
r

74, 76, 78.

Óláfr Höskuldsson pái 13.

16, 17, 19-24. 26-31,

33, 37—55, 59, 61, 71,

72, 75, 79.

Oláfr Ingjaldsson enn hvíti,

konungr í Dyflinni 1.

Oláfr Tryggvason Noregs-

konungr (d. 9. sept. 1000)

40-45.

Óláfr Þórðarson á Marbœli,

79-81.

Oláfr Þorsteinsson feilan

5, 7, 11, 13.

Óláfssynir 38, 49, 51, 52,

54, 59, 61, 71, 72.

ólof Guðmundardóttir 31.

Olof Þorsteinsdóttir rauðs 4.

Orkneyingar 4.

Orkneyjar 4.

Ormr Erpsson 6.
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Ormr Hermundarson í Kal-

manstungu 1
) 78.

Orrostudalr nær Kambs
nesi 19.

Ósk Þorsteinsdóttir rauðs

, 6.

Osk Þorsteinsdóttir surts

10, 18.

Óspakr Bollason 78.

Óspakr Ósvifrsson 32, 47—
50.

Osvífr HeJgason 32—36.

39, 48—51, 54, 56, 58,

59, 66.

Ósvífrssynir 34, 48, 49, 50,

51.

Óttarr Bjarnarson 3, 32.

Óttarr á Krossum 86, 87.

Pétr postoli 78.

Rafarta Kjaivalsdótlir,

kona Eyvindar aust-

manns 1.

Ragi (Óleifsson breiðs,) 7.

Ránarvellir, örnefni í Sæl-

ingsdal 55.

Rauða-Bjöm landnáms-

maðr 10.

Raumsdalr í Noregi 1.

Raumsdœlafylki 1.

Reykir, bœr í Hjaltad&l 79.

Reykjanes við Breiðafjörð

6, 78.

1) Sjá athugasemd í formála.

Reykjanes í Kjalarness-

þingi 13.

Reykjardalr enn syðri »

Borgarfirði 62, 64, 65.

Reyknesingar (ætt) 6.

Reynisnes (Gjögratá) við

Eyjafjðrð 3.

Róiskelda á Sjálandi i

Danmörk 78.

Róm (= Roma) borg á>

ítalíu 78.

Rúnólfr Ketilsson prestr

(d. 1197) 78.

Rúnólfr Úlfsson í Dal 41.

Rögnvaldr (Eysteinsson)

Mœrajarl 4.

Sarpr, sel, nú bygt ból h.

Skorradal 62.

Sarpsborg í Noregi 73.

Sauðafell, bœr í Dölum 6,._

11, 15, 16.

Sauðeyjar á Breiðafirði 14,

16.

Saurbœr, bygð í Breiða-

firði 28, 32, 33, 35, 47,

53.

Síða (sbr. Síðu-Hallr) 41.

Síðu-Hallr, Hallr Þor-

steinsson 41.

Sigbvatr Brandsson prestr

at Húsafelli 78.

Sigbvatr Surtsson lögsögu-

maðr (1076—83) 1.
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Siglunes vestan Eyjafjarð-

ar3.

Sigmundr (Þorgilsson)

faðir Guðrúnar 1
) 78.

Sigríðr kona Helga á Skeiði

84, 85, 86.

Sigurðr Hlöðvésson Orkn-

eyjajarl 4.

Sigurðr sýr konungr á

Upplöndum 50.

Skagafjörðr 79—81.

Skallagrimr (Kveldúlfsson)

22.

Skálmarfjörðr norðan

Breiðafjarðar 35.

Skálmarnes 34, 35.

Skeggi Bjarnarson (=Mið-

ijarðar-Skeggi) 6 t 7.

Skeggi Brandsson í Skóg-

um 78.

Skeggi (=- Breiðár-Skeggi)

40.

Skeggi (Þorgeirs8on) faðir

Hjalta 41.

Skeið, bœr í Svaríaðardal

84, 85, 87, 88.

Skjaldarey á Breiðafuði

35.

Skógar, bœir tveir skamt

frá Ljárskógum 46.

Skógarströnd 59, 71.

1) Sjá atkugsaemd 1 foimála.

Skorradalr í Borgarfirði

62, 65.

Skorrey á Breiðafirði 49.

Skorri Helgason 64.

Skotar 4.

Skotland 4.

Ski amuhlaupsá í Dölum 6.

Skrattavarði, upp af Leið-

ólfsstöðum í Laxárdal37.

Sköfnungr, sverð 57, 58,

76, 78.

Sköfnungsey á Breiðafirði

76.

Sleitu-Björn = Björn Hró-

arsson 20.

Smið-Sturla (— Sturla

Kjartansson) 31.

Slíkisteinsauga (= Hall-

björn)

Snorri Álfsson órDölum57.

Snorri Þórðaríon Vatns-

firðingr (d. 1. okt. 1194)

31.

Snorri Þorgrímsson goði

7, 36, 49, 50,56-59,61,

63, 65, 67-72, 77, 78.

Snœfellsnes 13.

Solveig kona Helga Harð«

beinssonar 54.

Sópandaskarð, milli Langa-

vatnsdals og Hörðadals

62.

Staðr, höfði milli Sunn-

mœrar og Fjarða i Nor-

egi 30.
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Stafá í Helgafellssveit 3.

Stafey á Breiðafirði 76.

Stakkagil í Sælingsdal

32, 55.

Starri (= Goðdala-Starri)

Eiríksson 80-82.

Steingrímr Guðmundarson

31.

Sieingrímsfjörðr á Strönd-

um 9, 75.

Steinn Guðmundarson 31.

Steinn Þórhölluson 32, 48,

49.

Steinþórr Oláfsson pá 28,

43, 51—55, 71.

Steinþórr Stei nþórsson gró-

slappi 52.

Steinþórr Þórláksson á

Eyri 3, 71.

Stígandi Kotkelsson 35

—

38.

Strandamenn 9.

Strandir 9.

Stúfr Þórðarson skáld 36.

Sturla Kjartansson (=:

Smið-Sturla) 31.

Sturla Þórðarson í Hvammi

(f. 1115. d. 23. julí

1183), 31.

Styrmir Hermundarson

Koðránssonar 78.

Styrr Þorgrímss. (— Víga-

Slyrr, d. 2. nóv. 1008)

3, 25.

Suðreyjar (r= Hebrides)

við Skotland 10.

Sumarliði faðir Hrapps 10.

Sumarliði Hrappsson 10,

17.

Sunnmœrr í Noregi 1.

Surtr Þorsteinsson (As-

bjarnarsonar) 1.

Svarfaðardalr 84, 86, 87.

Svarfaðardalsá 87.

Svarfdœlar 88.

Sveínn Álfsson ór Dölum
62-64.

Sverðskelda, (týnt) örnefni

í Dölum 46.

Svertingr Rúnólfsson í

Dal 41.

Svertlingar, niðjar Svert-

ings, dansks höíðingja 1.

Svignaskarð, bœr í Borgar-

íirði 10.

Svínadalr, bygð í Dölum
47-49.

Sælingsdalr, bygð í Dölum

32, 35, 46-48, 54, 55, 66.

Sælingsdalsá 32.

Sælingsdalsheiðr milli

Saurbœjar og Sælings-

dals 35, 47.

Sælingsdalslaug 33, 39,

Sælingsdalstunga, bœr í

Sælingsdal 3tf, 46, 47,

49, 51—53, 55, 56, 58,

68—71, 77-80, 83, 88.

Sökkólfr skipveri Unnar 6.
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Sökkólfsdalr í Dölum 6.

Sölmundr (Eilífsson) 31,

44, 53.

Tjaldanes, bœr í Saurbœ

35.

Torf-Einarr (= Einarr

Rögnvaldsson)

Torráðr Ósvífrsson 32, 48.

Trefill = Þorkell trefill.

Tröllaskeið, örnefni í túni

á Hrútsstöðum 19.

Tryggvi Oláfsson faðir

óláfs konungs 40, 45.

Tunga (sbr. Tungu-Qddr)

7.

Tunga, bœr í Hörðadal 57,

59—61, 65.

Tunga, bœr í Saurbœ 28.

Tunga í Sælingsdal =
Sælingsdalstunga

Tunguá í Dölum 6.

Tungu-Oddr = Oddr

Onundarson.

Tvídœgra 57.

Uggi faðir Úlfs 29.

Úlfheiðr Eyjólfsdóttir ens

halta 40.

Úlfheiðr Rúnólfsdóttir 78.

Úlfr (Högnason) enn

skjálgi 6.

Úlfr (Jörundarson) 41.

íflfr Óspaksson stallari (d.

1066) 50.

Úlfr Uggason skáld 29.

Unnr Ketilsdóttir en djúp-

úðga 1, 3-7.

Unnr Marðardóttir gígju

19.

Urðir, bœr á Skálmarnesi,

í eyði 35.

Urðskriðuhólar, örnefni

milli Svaðastaða ok Hof-

staða í Viðvíkrsveit 80.

Vaðill á Barðaströnd 29f

57.

Valgerðr Þorgilsdóttir kona

Gellis Þorkelssonar 78.

Vandráðr Ósvífrsson 32
r

48.

Vatnsdalr, bygð í Húna-

vatnsþingi 45.

Vatnsfirðingabúð á Þing-

velli 67.

Vatnsfirðingakyn 31.

Vatnsfjörðr í ísafirði 31.

Vatnshorn, bœr í Skorra-

dal 62.

Vatnsnes, bygð í Húna-

vatnsþingi 45.

Véleifr gamli (Þorgeirsson)

9.

Vellir, bœr í Svarfaðarda!

87, 88.

Vellir — Þingvellir við

Öxará 87, 88.

Vermundr Þorgrímsson 3

31, 40.
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Vestarr Þórólfsson 3.

Vestfirðingar 63.

Vestfirðir 9.

Vestmannaeyjar 42.

Víðdœlir (-dœlar) 50, 53,

Víðidalr, bygð í Húnavatns-

þingi 31, 40, 45, 50.

Vífill leysingi Unnar 6.

Vífilsdalr, aídalr úr Hörða-

dal 6.

Víga-Hrappr = Hrappr

Suraarliðason.

Víga-Styrr = Styrr Þor-

grímsson.

Vigdís Hallsteinsdóttir 10,

17.

Vigdís Ingjaldsdóttir 11,

14-16, 19.

Vigdís ÞorsUinsdóttir

rauðs 6.

Vík( in) í Noregi 11, 12,

58, 73.

Vikrarskeið, ströndin vest-

an Olfusár 5.

Væringjar' 73.

Yngvildr Ketilsdóttir, kona

Ketils flatnefs 1.

Þan^brandr prestr 41.

Þiðrandi Geitisson 69.

Þjóðólfr lági 32.

Þóra Óláfsdóttir feilans 7.

Þórarinn Bárðarson 25.

Þórarinn Brandsson at

Húsafelli 78.

Þórarinn, breiðfirðskr maðr

10, 18.

Þórarinn í Langadal 67.

Þórarinn Raga-bróðir

(Óleifsson) lögsögumaðr

7.

Þórarinn Þórðarson fyls-

enni 7.

Þórarinn Þórisson 32, 46,

47, 49.

Þorbergr (Árnason) á Giska

50.

Þorbjörg Armóðsdóttir 19.

Þorbi'örg Oláfsdóttir en

digra 28, 31.

Þorbjörg Skeggjadóttir 6.

Þorbjörn skrjúpr 11, 20,

22, 38, 63, 65.

Þórdís Óláfsdóttir feilans

7.

Þórdís Snorradóttir goða

70, 72, 77, 78, 88.

Þórdís Þjóðólfsdóttir ór

Höfn 32.

Þórðr Bjarnarson í Höfða

20, 79.

Þórðr Freysgoði fOzurar-

son^ 41.

Þórðr Gestsson enn lági

33, 66.

Þórðr Gilsson undir Felli

31.

Þórðrgoddill,14 -17,19,24.
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Þórðr Hjaltason 79, 84.

Þórðr í Hundadal 38.

Þórðr Ingunnarson 32, 34

-36, 63, 78.

Þórðr á Marbœli 79, 80,

83.

Þórðr Óláfsson gellir 7,

11, 16, 19,40.

Þórðr Þórðarson köttr 36,

62—64.

Þórðr Þorvaldsson Vatns-

firðingr (enn eldri) 31.

Þorfinna Vermundardóttir.

kona Þorsteins Kugga-

sonar 31.

Þorfmnr Einarsson Orkn-

eyja-jarl 4.

Þorfinnr Sigui ðarson Orkn-

eyja-jarl 4.

Þorgerðr Álfsdóttir ór Döl-

um 6.

Þorgerðr E'gilsdóttir, kona

Óláfs pá 22-24,27—30,

46, 47, 51-55.

Þorgerðr Þorsteinsdóttír

rauðs 5 7, 8, 19.

Þorgils Arason ens fróða,

prestr 78.

Þorgils Arason afReykja-

nesi (Reykjahólum^ 78.

Þorgils Gfliis-on faðir Ara

ens fróðá (d. 1070) 4, 78.

Þorgils Holluson 57—65,

67, 68, 71.

Þorgils, sekr maðr 64.

Þorgrimr Auðunarsor*

hærukollr 40.

Þorgrímr Kjallaksson f

Bjarnarhötn 3, 31, 40.

Þorgrímr stýrimaðr 82.

Þorgrímr Þorsteinsson goði

7, 18.

Þórhalla málga 32, 47-49.

Þórhallr Oddason goði í

Djúpafirði 31.

Þórhallr Skeggjason frá.

Breiðá 40.

Þórhildr Þorsteinsdóttir

surts 6.

Þórhöllu-synir 40.

Þórir sælingr 32.

Þórir = Oxna-Dórir 32.

Þorkell Blundketilsson 7.

Þorkell Eyjólfsson (d. 1026)

57-59, 65, 68-70, 74
—78.

Þorkell Geitisson í Krossa-

vík 69

Þorkell Gellisson 78.

Þorkell á Hafrajtindum 49f

52,

Þorkell hvelpr 32, 35, 48.

Þorkell Rauða-Bjarnarsoi*

trefill 10, 18, 54.

Þorkell skaJl! 38.

Þorkell Þórðarson kugg*

7, 31, 40, 50, 52, 57.

Þorlákr Vestarsson (rétt:

Ásgeirsyon Vestarsson-

ar) 3, 71.
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Þorlaug Þórðardóttir frá

Höfða 20.

Þorleikr Bollason 52, 50,

57, 59, 60, 62 - 65, 68,

70—73.

Þorleikr Höskuldsson 9,

20, 25-27, 36-39, 43.

Þóroddr Tungu-Oddsson 7.

Þórólfr blöðruskalli 3.

Þórolfr breiðíirzkr maðr

14—16.

Þórólfr Mostrarskegg(Orn-

ólfsson fiskreka) 7.

Þórólfr Osvífrsson 32, 46,

48, 49, 51.

Þórólfr rauðnefr 11, 15, 16.

Þórólfr (Skallagrímsson)

28.

Þórólfr stertimaðr (eða

stœrimaðr) 79-82.

Þórr 40.

Þorskafjörðr norðan Brciða-

fjarðar 34,

Þórsnes á Snæfellsnesi

10, 18

Þórsnessþing 50. 51, 71.

Þorsteinn Á-bjarnarson 1.

Þorsteinn Eí>»Kson at Borg

7, 23, 40 50. 51.

Þorsteinn Hallsteinsson

surtr, enn spaki 6, 10

17, 18.

Þorstciisn Kuggason 31

40, 50, 57, 75, 76.

Þorsteinn Nar fason 83— 88.

Þorsteinn Óláfsson rauðr

4-8.

Þorsteinn svarti 54,55, 59,-

61—64, 67.

ÞorsteinnÞórólfss. þorska-

bítr 7.

Þórunn Gunnarsdóttir 7-

Þórunn Ketilsdóttir byrna

1,3.

Þórunn Oddleifsdóttir 33-

Þorvaldr Ásgeirsson í Ási

40

Þorvaldr Halldórsson 34,

78.

Þorvaldr Hjaltason 79—
81, 84.

Þorvaldr Kjartanss. Vatns-

íirðingr 3t.

Þorvaldr Snorrason Vatns-

íirðingr (d, 6. ág. 1228)

31.

Þórvör Ormsdóttir Her-

mundarsonar 78.

Þrándbeimr í Noregi 40,.

73 74.

Þrœndir 40.

Þúfur, bœr í Óslandshlí&

7)

Þuríðr Ásgeirsdól tir 40, 52.

ÞuríðrEyvindardóUir aust-

manns 4.

Þuríðr Höskuldsdóltir 9.

Þuríðr Óláfsdóttir pá 24^

29-31, 44, 45.
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Bváttá, bœr í Álftafirði en-

um syðra 41.

!l>verá, bœr i Blönduhlíð

i Skagaíirði 80.

Pykkvaskógr, bœr í Dölum

33, 38, 59.

sðrn stýrimaðr 20-22.

Örnólfr Ármóðsson 33, 59

60, 62, 63, 65.

Örnólfsdalr í Borgarfirði 6.

Oxnagróf, örnefnií Sælings-

dal 55.

Oxna-Þórir = Þórir.

Öxney á Breiðafirði 30.
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